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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  232هرابرد 
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11 دلج نآرق -  ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم 

باتک تاصخشم 

 . 1362  - 1265 مگیب ، ترصن  نیما ، هسانشرس : 
. یناریا يوناب  هب  فورعم  نیما  هدهتجم  وناب  نآرق / ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 راهبلگ ، ناهفصا : رشن :  تاصخشم 
15 ج. يرهاظ :  تاصخشم 

ج.3 964-978- ج.2 978-964-5691-86-6 ؛ :  ج.1 978-964-5691-85-9 ؛ :  هرود 978-964-5691-84-2 ؛ :  کــباش : 
ج.7 978- ج.6 978-964-5691-90-3 ؛ :  ج.5 978-964-5691-89-7 ؛ :  ج.4 978-964-5691-88-0 ؛ :  5691-87-3 ؛ : 
ج.11 ج.10 978-964-5691-94-1 ؛ :  ج.9 978-964-5691-93-4 ؛ :  ج.8 978-964-5691-92-7 ؛ :  964-5691-91-0 ؛ : 

؛ :  ج.14 9-98-5691-964-978 ج.13 978-964-5691-97-2 ؛ :  ج.12 978-964-5691-96-5 ؛ :  978-964-5691-95-8 ؛ : 
 : ج.15 6-99-5691-964-978

رشتنم لاس 1361  رد  ناملـسم  نانز  تضهن  طسوت  نآرق " مولع  رد  نافرعلا  نزخم  ریـسفت   " ناونع تحت  ـالبق  رـضاح  باـتک  تشادداـی : 
. تسا هدش 

ءزج ءاـسنلا  هروس  لوا  زا  ج.4 . رخآ -. اـت  نارمعلآ  هروس  لوا  زا  ج.3 . هرقب -. هروس  ج.2 . هرقب -. لوا  ءزج  هحتاـفلا ، ج.1 . تاجردنم : 
رخآ یلا  دـعرلا  هروس  ج.7 . فسوی -. هروس  رخآ  یلا  هبوـتلا  هروـس  لوا  زا  ج.6 . لافنالا -. فارعالا -  ماـعنالا -  ج.5 . رخآ -. یلا  مجنپ 
یلا توبکنعلا  هروس  ج.10 . صـصقلا -. هروس  رخآ  ات  نونموملا  هروس  زا  ج.9 . جـح -. هروس  یلا  فهک  هروس  زا  ج.8 . رارسالا -. هروس 
هروس ج.13 . هـیکم -. یه  هـیآ و  نوناـمث  عـست و  فرخزلا  هروـس  . 12 ج . يروش -. هروـس  رخآ  اـت  سی  هکراـبم  هروـس  ج.11 . رطافلا -.

. سانلا هروس  رخآ  یلا  سبع  روس  ج.15 . تاعزانلا -. هروس  رخآ  یلا  کلملا  هروس  ج.14 . نمحرلا -.
. نآرق مولع  رد  نافرعلا  نزخم  ریسفت  رگید :  ناونع 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 
84ت7 1389 فلا /BP98 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/179 ییوید :  يدنب  هدر 
2241812 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ مهدزای دلج  ]

هراشا

: ملقب نآرق  مولع  رد  نافرعلا  نزخم  ریسفت  زا 
يدمحم پاچ  یناریا  يوناب  کی 

2 هحفص : 

[ همدقم ]
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ياضر وا  دارم  دیامن و  تئارق  ار  سی  هروس  هک  یـسک  دـنکیم  ثیدـح  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  بعک  نبإ  یبا 
دـشاب هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هبترم  هدزاود  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  لثم  وا  رجا  دزرمآیم و  ار  وا  ناهانگ  لج  ّزع و  يادخ  دشاب  یلاعت  يادخ 

شزرمآ بلط  وا  يارب  دننزیم و  فص  يو  لباقم  رد  دـندرگیم و  لزان  کلم  هد  نآ  زا  هملک  ره  ددـعب  دوش  هدـناوخ  ضیرم  دزن  هاگ  ره  و 
لاـح رد  هـک  یـضیرم  ره  دنرـضاح و  شنفد  عـقوم  رد  دـننکیم و  ار  وا  هزاـنج  عییـشت  دـنیامنیم و  هدـهاشم  ار  شحور  ضبق  دـنیامنیم و 

تـشهبب ار  وا  دـناماشآیم و  واب  دروآیم و  یتشهب  بارـش  زا  یحدـق  تشهب  نزاخ  دـنک  تئارق  يو  دزن  يرگید  اـی  شدوخ  گرم  تارکس 
. ددرگ تشهب  لخاد  هک  یتقو  ات  درادن  بآب  جایتحا  چیه  رگید  ددرگ و  ثوعبم  باریس  دریمب و  باریس  وا  دهد و  تراشب 

رد هک  یسک  تسا  سی )  ) نآرق بلق  تسا و  یبلق  يزیچ  ره  يارب  هک  هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  نایبلا ) عمجم  )
تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  و  ربخ ) رخآ  ات   ) ددرگیم نیقوزرم  نیظوفحم و  زا  ماش  ات  دیامن  تئارق  ار  سی )  ) زور

کی ره  يارب  ددرگیم و  مک  ناگدرم  باذـع  زور  نآ  رد  دـناوخب  تاوما  رب  هربقم  رد  ار  هروس  هکنیا  ددرگ و  ناتـسربق  لـخاد  هک  یـسک 
. هدیسر سی )  ) هروس تلیضف  رد  هک  يرایسب  ثیداحا  زا  اهنیا  ریغ  ددرگیم و  تبث  ياهنسح  اهنآ  زا  یسک  ره  ددعب 

( یمعفک حابصم  )

3 هحفص : 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  سی  هروس 

هراشا

ۀّیکم یه  ۀیآ و  نونامث  ثلث و 

ات 25] تایآ 1  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
(4  ) ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلَع  ( 3  ) َنِیلَسرُملا َنَِمل  َکَّنِإ  ( 2  ) ِمیِکَحلا ِنآرُقلا  َو  ( 1  ) سی

ِیف انلَعَج  اـّنِإ  ( 7  ) َنُونِمُؤی ـال  مُهَف  مِهِرَثـکَأ  یلَع  ُلوَقلا  َّقَـح  دََـقل  ( 6  ) َنُوِلفاغ مُهَف  مُهُؤابآ  َرِذـنُأ  ام  ًاـموَق  َرِذـُنِتل  ( 5  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَعلا  َلـیِزنَت 
(9  ) َنوُرِصُبی مُهَف ال  مُهانیَشغَأَف  ادَس  مِهِفلَخ  نِم  َو  ادَس  مِهیِدیَأ  ِنَیب  نِم  انلَعَج  َو  ( 8  ) َنوُحَمقُم مُهَف  ِناقذَألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالالغَأ  مِِهقانعَأ 

ٍمیِرَک ٍرجَأ  َو  ٍةَرِفغَِمب  ُهرِّشَبَف  ِبیَغلِاب  َنمحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرکِّذـلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذـُنت  امَّنِإ  ( 10  ) َنُونِمُؤی مُهرِذـُنت ال  َمل  مَأ  مُهَترَذـنَأ  َأ  مِهیَلَع  ٌءاوَس  َو 
ذِإ ِۀَیرَقلا  َباحصَأ  ًالَثَم  مَُهل  بِرضا  َو  ( 12  ) ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَـصحَأ  ٍءیَـش  َّلُک  َو  مُهَراثآ  َو  اُومَّدَق  ام  ُُبتکَن  َو  یتوَملا  ِیُحن  ُنَحن  ّانِإ  ( 11)

(14  ) َنُولَسُرم مُکَیلِإ  ّانِإ  اُولاقَف  ٍِثلاِثب  انزَّزَعَف  امُهُوبَّذَکَف  ِنیَنثا  ُمِهَیلِإ  انلَسرَأ  ذِإ  ( 13  ) َنُولَسرُملا اَهَءاج 
َّالِإ انیَلَع  ام  َو  ( 16  ) َنُولَـسرَُمل مُکَیلِإ  ّانِإ  ُمَلعَی  انُّبَر  اُولاق  ( 15  ) َنُوبِذـکَت ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ٍءیَـش  نِم  ُنمحَّرلا  َلَزنَأ  ام  َو  اُنلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  ُمتنَأ  ام  اُولاق 
َلب ُمترِّکُذ  نِإ  َأ  مُکَعَم  مُکُِرئاط  اُولاـق  ( 18  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  اّنِم  مُکَّنَّسَمََیل  َو  مُکَّنَمُجرََنل  اوُهَتنَت  َمل  ِنَئل  مُِکب  انرَّیَطَت  اـّنِإ  اُولاـق  ( 17  ) ُنِیبُملا ُغالَبلا 

(19  ) َنُوفِرسُم ٌموَق  ُمتنَأ 
ُُدبعَأ َِیل ال  اـم  َو  ( 21  ) َنوُدَـتهُم مُه  َو  ًارجَأ  مُُکلَئـسَی  نَم ال  اوُِعبَّتا  ( 20  ) َنِیلَـسرُملا اوُِعبَّتا  ِموَق  ای  َلاق  یعـسَی  ٌلُجَر  ِۀَـنیِدَملا  اَصقَأ  نِم  َءاج  َو 
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ًاذِإ یِّنِإ  ( 23  ) ِنوُذِقُنی َو ال  ًائیَـش  مُُهتَعافَـش  یِّنَع  ِنُغت  ٍّرُِـضب ال  ُنمحَّرلا  ِندُِری  نِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  ُذِخَّتَأ  َأ  ( 22  ) َنوـُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ِینَرَطَف  يِذَّلا 
(24  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل 

(25  ) ِنوُعَمساَف مُکِّبَِرب  ُتنَمآ  یِّنِإ 

4 هحفص : 

همجرت

رازه هس  هملک و  هن  تسیب و  دـصتفه و  هیآ و  ود  داتـشه و  نایندـم  نایرـصب و  رظن  رد  تسا و  هیآ  هـس  داتـشه و  ناـیفوک  دزن  سی  هروـس 
هدمآ دورف  هنیدم  رد  رخآ  ات  هّللا ) مکقزر  امم  اوقفنا  مهل  لیق  اذا  و   ) هیآ طقف  سابع  نبإ  هتفگب  هدمآ و  دورف  هکم  رد  تسا و  فرح 

( صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخب  یتسه  دزیا  مانب  )
ملاع دیس  يا 

(2  ) تمکح رب  لمتشم  و  قحب ) قطان   ) نآرقب مسق 
(3  ) یناربمغیپ زا  وت  تقیقحب  دّمحم  يا  هک 

(4 ( ) دوب یهاوخ  مدق  تباث   ) یتسرد یتسار و  قیرط  رب  و 
(5  ) هداتسرف ورف  ار ) نآرق   ) نابرهم بلاغ  يادخ 

(6  ) دنناربخیب اهنآ  سپ  دندشن  هدناسرت  نانآ  ناردپ  هک  ار  یهورگ  ییامن  دیدهت  یناسرتب و  هکنآ  ات 
(7  ) دروآ دنهاوخن  نامیا  اهنآ  سپ  هدیدرگ  ققحم  نانآ  رتشیب  رب  باذع ) هملک   ) قح لوق  اتقیقح 

دنناگهداهن مه  رب  مشچ  هدیـشک و  اوه  رد  ار  اهنآ  رـس  هک  يروطب  هتـسویپ  ناشیاهخنزب  ات  هک  میداهن  ییاهلغ  اهنآ  ندرگ  رد  اـم  تقیقحب 
(8)

(9  ) دننیبیمن نانآ  میدیناشوپ و  ار  ناشیاهمشچ  نآ  زا  سپ  میداهن  هدرپ  ناشرس  تشپ  زا  ناشیاهتسد  نیب  و 
(10  ) دروآ دنهاوخن  نامیا  یناسرتن  ای  یناسرتب  ار  نانآ  هچ  تسا  ناسکی 

زا هدیدرگ و  نآرق  وریپ  هک  یسک  ددرگیم  تیاده  و  دریذپیم ) ار  وت  توعد   ) تسین هکنیا  زج 

5 هحفص : 
(11  ) هدب هدژم  گرزب  رجا  ترفغمب و  ار  یسک  نینچ  ص )  ) دّمحم يا  دسرتب  تسا  بئاغ  يو  رظن  زا  هک  نمحر  يادخ 

رهاظ هک  ییاوشیپ  رد  ار  يزیچ  ره  میـسیونیم و  دناهداتـسرف  شیپ  ار  هچنآ  ناشلمع و  راثآ  لامعا و  زا  مینکیم و  هدنز  ار  اههدرم  ام  اتقیقح 
(12  ) میاهدومن ءاصحا  هرامش و  تسا  نشور  و 

(13  ) دندمآ هد  نآب  ام  ناگداتسرف  هک  یتقو  روایب  ار  هیکاطنا  هورگ  لثم  رافک  يارب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  يا  )
ود نآب  رگید  رفن  کی  و   ) میداد توق  موس  صخـشب  ار  اهنآ  سپ  دندومن  بیذکت  ار  سک  ود  نآ  نوچ ) و   ) میداتـسرف ار  سک  ود  لوا ) )

(14  ) میاهدش هداتسرف  امش  يوسب  ادخ ) بناج  زا   ) ام تقیقحب  دنتفگ  نانآب  و  میدومن ) هفاضا  رفن 
نایوگغورد تعامج  زا  امش  هداتسرفن و  امش  اب  یتمالع ) ای  يزیچ (  نمحر  يادخ  ام و  لثم  يرـشب  رگم  دیتسین  امـش  دنتفگ  هورگ ) نآ  )

(15  ) دوب دیهاوخ 
(16  ) میناگدش هداتسرف  امش  يوسب  ام  هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  دنتفگ  ناربمیپ 
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(17  ) میئامن غالبا  امشب  ار  دوخ  رهاظ  تلاسر  هکنیا  رگم  میتسین  رومأم  ام  و 
دراو امش  رب  یکاندرد  باذع  ام  زا  میئامن و  راسگنس  ار  امش  دیتسیان  زاب  توعد  هکنیا  زا  رگا  میاهدز  دب  لاف  امـشب  تبـسن  ام  دنتفگ  رافک 

(18  ) دیدرگ دهاوخ 
ناگهدننک فارسا  زا  یتعامج  امش  اریز ) تسین  نینچ   ) هکلب دیدرگیم  رکذتم  ایآ  دیامنیم  ناتدوخب  تشگزاب  امـش  دب  لاف  دنتفگ  ناربمیپ 

(19  ) دوب دیهاوخ 
(20  ) دینک يوریپ  ار  ناگداتسرف  تعامج  يا  تفگ  دمآ و  هلجع  اب  رهش  رخآ  زا  يدرم 

(21  ) دوب دنهاوخ  ناگدش  هتفای  هار  تقیقح  قح و  قیرطب   ) اهنیا دبلطیمن و  يدزم  رجا و  امش  زا  هک  ار  یسک  دیئامن  تعباتم 
(22  ) دومن دیهاوخ  تشگزاب  وا  يوسب  امش  هدیرفآ و  ارم  هک  ار  یسک  منکن  تدابع  هک  ارم  تسیچ  و 

تساوخرد اهتب و  تعافـش  ددرگ  دراو  يررـض  نمب  دیامن  هدارا  نمحر  يادخ  رگا  مریگ  ارف  رگید  نایادخ  اتکی )  ) يادخ زا  ریغب  نم  ایآ 
(23  ) دنادرگن صالخ  باذع  زا  دینادرگ و  دهاوخن  زاینیب  باذع  زا  يزیچ  ارم  نانآ 

(24  ) دوب مهاوخ  ادیوه  یهارمگ  رد  نم  تقو  نآ  رد  اققحم  و 
(25  ) مدروآ نامیا  امش  راگدرورپب  نم  هک  دیونشب  تعامج  يا 

6 هحفص : 

تایآ حیضوت 

هراشا

( سی  ) ینعی دشاب  رمـضم  لعف  لوعفم  هکنیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  ای  سی  هذـه  ینعی  فوذـحم  شربخ  تسا و  عفر  لحم  رد  ای  سی 
. ناوخب ار 

( سی  ) ینعم رد  نیرسفم  نانخس 

(. ص  ) ءایبنا دیس  ءامسا  زا  تسا  یمسا  سی )  ) هک دننکیم  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ( 1)
: هدـمآ نآرق  رد  نآ  ددـع  جـنپ  هدـش  هدـناوخ  مسا  هدزاودـب  ص )  ) هّللا لوـسر  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رفعج یبا  زا  ملـسم  نـب  دّـمحم  ( 2)

. نون سی  هّللا ، دبع  دمحا ، دّمحم ،
نیلوالا و دیس  ای  رگید  لوقب  لجر ، ای  رگید  لوقب  ( 4 ( ) نیرسفم رثکا  سابع و  نبإ   ) لماک ناسنا  يا  ینعی  سی  ( 3 ( ) نایبلا عمجم  ریسفت  )

. دنیوگ نیسای  لآ  ار  تیب  لها  هک  تسا  هکنیا  تسا  ترضح  نآ  ياهمان  زا  یکی  سی )  ) نوچ نیرخالا و 
دننادیم ص )  ) متاخ یبن  ياهمان  زا  یکی  ار  سی )  ) نیرسفم رثکا  نکل  تسا  هروس  مسا  سی )  ) رگید لوقب  ءایبنالا و  دیس  ای  رگید  لوقب  و 

. تسا ریبعت  رد  نانآ  فالتخا  و 
زا یلاخ  نقتم و  مکحم و  هک  نآرقب  دـنگوس  ص )  ) ءایبنا دّیـس  يا  هک  دـیامنیم  دای  مسق  نآرقب  لاـعتم  تاذ  مسق  واو )  ) ِمیِکَحلا ِنآرُقلا  َو 

. هدیدرگ عقاو  لادتعا  هطقن  يور  نآ  نیناوق  زین  دوب و  دهاوخ  هریغ  لطاب و  مالک  وهل و  فیرحت و  زا  تصقنم  ره 
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تادوجوم قیاقح  ءایـشا و  روص  وا  رد  هک  اریز  دـشاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  لقعب  هراشا  ِمیِکَحلا ) ِنآرُقلا  َو   ) دـیاش و 
ضعب رد  هدـش و  هدـیمان  میکحلا ) رکذـب  ( ) ص  ) مرکا لوـسر  لـقع  هک  تـسا  هـکنیا  تـسا  ظوـفحم  حوـل  لاـثم  نآ  هدـیدرگ و  يوـطنم 

نآ هدیدرگ  شقتنم  تامولعم  روص  لیصافتب  هک  ار  یـسفن  دنمان و  ینآرق  لقع  تسا  تالوقعم  لیـصافت  ءدبم  هک  ار  یلقع  تاحالطـصا ،
نیب قافتاب  دنمان و  یناقرف  لقع  ار 

7 هحفص : 
َنَِمل َکَّنِإ  نیهلاتملا ) ردص   ) دوب دهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  قلخ  تیهام  تاذ و  رابتعاب  نآرق  میلـس  قوذ  نابحاص 

. ییام لوسر  وت  هک  تسا  نقتم  تایآ  تمکحب و  فصتم  هک  نآرقب  مسق  تسا  مسق  باوج  هلمج  هکنیا  َنِیلَسرُملا 
نآرق لاعتم  يادخ  اجنیا  رد  دننکیم  دای  مسق  نآ  يارب  هچنآ  رب  دنرآ  دهاش  ار  مسق  دنشاب و  مه  بسانم  نآ  باوج  مسق و  یتسیاب  نوچ  و 

ینوناق و باتک  مه  تسا و  وا  هزجعم  مه  نآرق  هک  اریز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  یبن  يربمیپ  تابثا  رب  هدروآ  هاوگ  دهاش و  ار 
دنیامن يراکمه  رگیدکی  اب  دندرگ و  عمج  مه  اب  سنا ) ّنج و  رگا   ) یلاعت يادخ  هدومرفب  هک  دوب  دهاوخ  یعطاق  لیلد  وا  توبن  تابثا  رب 

. دنرآ دنناوتن  زین  ار  نآ  زا  یضعب  ای  نآ  زا  ياهروس  لثم  هکلب  دنروایب  نآرق  لثم  دنناوتن 
دوب دهاوخ  هزجعم  زین  تهج  هکنیا  زا  هک  تسا  نینچ  هچ  رگا  تسا  نآ  تغالب  تحاصف و  ظافلا و  ثیح  زا  طقف  هن  نآرق  ندوب  هزجعم  و 
یپ شرارـسا  نیرتکچوکب  يدحا  ملعلا  یف  نیخـسار  شربمیپ و  ادـخ و  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  رد  هجردـنم  یناعم  رارـسا و  نآ  هدـمع  نکل 

لـقع و قباـطم  نآ  ماـکحا  نیناوق و  نقتم و  مکحم و  نآرق  تاـیآ  نوچ  هدوـمن و  یفرعم  تمکحب  ار  نآرق  هک  تسا  هکنیا  درب  دـهاوخن 
دهاوخ تیلاعف  زاربا  یقاب و  تمایق  ات  تسهاتوک و  نآ  سدـق  تحاـس  زا  لیدـبت  فیرحت و  تسد  هک  تسا  هکنیا  هدـیدرگ  راوتـسا  قطنم 

. دومن
هک تسنیا  دوب  دـهاوخن  يدـنلب  یتـسپ و  یجک و  نآ  رد  هک  تسا  میقتـسم  قـیرط  دوـصقم  يوـسب  هار  نیرتـکیدزن  ٍمیِقَتـسُم  ٍطارِـص  یلَع 

. هدومن یفرعم  میقتسم  قیرطب  ار  يدمحم  تعیرش 
. دومن یهاوخ  كولس  میقتسم  هار  رد  وت  هک  هدینادرگ  بطاخم  ار  شلوسر  و 

نیملاـعلا بر  راوجب  ددرگ  یهتنم  نآ  ماـجنا  رـس  هک  یهارب  ار  مدرم  دـندومنیم و  كولـس  دـیحوت  میقتـسم  هار  رد  ناربمیپ  ماـمت  هچ  رگا 
هیآ هکنیا  رد  نکل  دندومنیم  يربهر 

8 هحفص : 
هّللا یلا  نیکلاس  هک  یلحارم  لزانم و  نداد  ناشن  تیاده و  قیرط  رد  وت  هک  دراد  هراشا  نینچ  دـناسریم  ار  يرترب  ولع و  هک  یلع )  ) هملکب

ولع و ینامـسآ  ياهباتک  مامت  رب  وت  نآرق  نوناق و  دنـسرب  دوصقم  دحرـسب  ات  دنیامن  قیرط  عطق  میقتـسم  قیرطب  دـنرذگب و  نآ  زا  یتسیاب 
روطب ار  هّللا  یلا  کلاس  رفن  کی  فئاظو  مامت  دـیجم  نآرق  و  ص )  ) يدـمحم نوناق  دوشیم  هدـهاشم  هچناـنچ  اریز  تشاد  دـهاوخ  يرترب 

دنادرگیم زاب  ار  وا  هار  هچنآب  زین  هدومن و  راد  ربخ  ار  وا  دناشکیم  ههاریب  رد  ار  يو  ددرگیم و  وا  هار  دس  هچنآ  زا  دـیامنیم و  نایب  حوضو 
زا هک  تسا  ینامـسیر  نآرق   » هدومرف نیلقث )  ) ثیدـح رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسا  هکنیا  هدـینادرگ  شهاـگآ 

. دیدرگیمن هارمگ  دینز  گنچ  نآب  رگا  هدش  هدیشک  نیمزب  نامسآ 
لیزنت ِمیِحَّرلا  ِزیِزَعلا  َلیِزنَت  نیقیلا ) قحلا و  ءامس  یلا  جرعی  نیملاعلا و  بر  لیبس  کلـسی   ) نآب هک  تسا  نیتم » هّللا  لبح   » نیبم نآرق  يرآ 

دشاب و فوذحم  ءادتبم  ربخ  هکنیا  رب  انب  دناهدناوخ  عفرب  ار  لیزنت  یـضعب  تسا و  یعفد  ندمآ  دورف  لوزن  تسا و  یجیردـت  ندـمآ  دورف 
. دشاب طارص  زا  لدب  ای  نآرق  زا  لدب  هکنیا  رب  انب  هدش  هدناوخ  زین  رجب  دشاب و  ینعا )  ) لوعفم هکنیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  بصنب 
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ود دنوریم  رامشب  ینـسحلا  ءامـسا  زا  مسا  ود  هک  میحر  زیزع و  دیاش  هدمآ و  دورف  نابرهم  بلاغ  يادخ  فرط  زا  نآرق  ینعی  ریرقت  رهب  و 
هدیدرگ بایمک  يو  دوجو  لوا  دشاب : ذوخأم  تیـصوصخ  هس  نآ  رد  هک  دـنرآ  ییاج  رد  ار  زیزع  هک  اریز  دـشاب  نآرق  تافـص  زا  تفص 

یتسردب یناعم  هکنیا  تسا و  تمحر  زا  ذوخأم  نامحر  میحر و  دشاب و  راوشد  تخـس و  نآب  ندیـسر  موس  دنـشاب ، واب  دنمزاین  قلخ  مود 
دنیواب و دنمزاین  قلخ  درادن و  یناث  تسا  درفب  رـصحنم  نآرق  هک  اریز  دوب  دهاوخ  بایمک  بلاغ و  زیزع و  نآرق  لوا  دیآ  قداص  نآرق  رب 

اریز دیآ  قداص  نآرق  رب  زین  ینعم  هکنیا  تسا و  تمحر  زا  ذوخأم  نمحر  میحر و  تسا و  راوشد  تخس و  نآ  رارسا  یناعم و  نتفایرد 

9 هحفص : 
. دوب دهاوخ  ینامحر  تافص  رب  لمتشم  مه  هدمآ و  دورف  تمحر  تفص  زا  مه  هک 

وت هک  میدینادرگ  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک  هدومن  شلوسرب  باطخ  مُهُؤابآ  َرِذـنُأ  ام  ًاموَق  َرِذـُنِتل 
. دندشن هدیناسرت  نانآ  ناردپ  هک  ار  یتعامج  ییامن  دیدهت  یناسرتب و 

یناگدنز ص )  ) دّمحم ترضح  و  ع )  ) یسیع ترـضح  نیب  ترتف  نامز  رد  هک  دشاب  نانآ  کیدزن  ناردپ  شیرق و  تعامج  دوصقم  دیاش 
دوب دهاوخ  یـسک  لوق  رب  انب  ینعم  هکنیا  دماین و  اهنآ  يارب  میداتـسرف  وت  رب  هکنیا  لثم  یتعیرـش  نوناق و  رگید  لوقب  و  هداتق )  ) دـندومنیم

یناعم هکنیا  و  یـسربط ) . ) دندوب هدمآ  نانآ  يارب  اهنیا  ریغ  هدعاس و  نب  سیق  نانـس و  نب  دـلاخ  لثم  يربمیپ »  » ام ربمیپ  زا  شیپ  هتفگ  هک 
ات دوشیم  نینچ  هیآ  ینعم  دـشاب  رذـنتل )  ) مود لوعفم  هلوصوم و  ار  ام  رگا  نکل  میریگب  هیفان  ار  رذـنا ) ام   ) رد ءام  هک  تسا  هیآ  رهاظب  رظن 
ات مهراذنا )  ) ینعمب دشاب  هیردصم  ام )  ) دیاش هتفریذـپن و  دـندوب  هدـش  دـیدهت  ع )  ) یـسیع نامز  رد  هچنآب  هک  یناسرتب  ار  یتعامج  هکنیا 

ینامـسآ بتکب  ناشناردـپ  هک  ار  یناسک  یناسرتب  یلوقب  نیـشیپ و  نامز  رد  ار  اهنآ  ناردـپ  ءایبنا  ندـیناسرت  لثم  یناـسرتب  ار  ناـنآ  هکنآ 
. دندش زردنا  ظعو و 

تـسا هکنیا  موس  مود و  ینعم  رب  انب  دنتفریذپن  ار  ناربمیپ  توعد  ای  لوا  ینعم  رب  انب  دندشن  دیدهت  باذـعب  نانآ  ناردـپ  نوچ  َنُوِلفاغ  مُهَف 
دندرگیمن هبنتم  نآرق  دیعو  دـعو و  زا  هک  تسا  هکنیا  دـنلفاغ  ددرگیم  ناشریگ  نماد  ناشهدـیهوکن  لامعا  لبق  زا  هک  یباذـع  زا  نانآ  هک 

رد دنمان  نایـسن  ار  نآ  هدـیدرگ  شومارف  هدـمآ و  رگا  دـنیوگ و  تلفغ  ار  نآ  هدـماین  نهذ  رد  بلطم  رگا  نایـسن  تلفغ و  نیب  تسا  قرف 
دننایک ناگدرم  دـنکیم  ضرع  نیـشنم  ناگدرم  اب   ) دومرف ع )  ) یلعب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدـش  لقن  یثیدـح 

(. تلفغ تلاهج و  لها  دومرف 
لوقب هدیدرگ  نشور  یلاعت  قح  رونب  وا  لد  هک  دوب  دهاوخ  یسک  هدنز  يرآ 

10 هحفص : 
. فراع رعاش  نآ 

شتفص دوب  نئاب  نئاک  شتفرعم  داد  قح  ارک  ره 

نئاب قح  ریغ  ناج ز  قح  نت ز  نئاک  قح  ریغب  نت  قحب  ناج 

هتسسگب قلخ  وا ز  نطاب  هتسویپ  قلخب  وا  رهاظ 
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هناگیب سابل  رد  نورب  زو  هناخمه  انشآ و  نورد  زا 
ار اهنآ  توعد  دـندیدرگن و  هبنتم  ناربمیپ  راذـنا  دـیدهتب و  نیکرـشم  رافک و  تعامج  نوچ  َنُونِمُؤی  مُهَف ال  مِهِرَثکَأ  یلَع  ُلوَقلا  َّقَح  دََـقل 

. دیدرگ تباث  ققحم و  اهنآ  رتشیب  رب  باذع  مکح  هملک و  هک  دوب  هکنیا  دنتفریذپن  دوب  هدش  دیدرگ  مامت  نانآ  رب  تجح  هکنآ  زا  سپ 
لزا رد  هک  دوب  هکنیا  دروآ  دـنهاوخن  نامیا  یگتـسناد  رایتخا و  يور  زا  رافک  رتشیب  هک  هتـشذگ  اضق  ملاـع  یهلا و  یلزا  ملع  رد  هک  اریز 

ِساـّنلا َو  ِۀَّنِجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَـلمََأل   ) هیآ 120 دوه  هروس  رد  یلاـعت  هلوق  دراد  هراـشا  ینعم  نیمهب  هدـیدرگ و  تباـث  ناـنآ  رب  باذـع  مکح 
« َنیِعَمجَأ مُهنِم  َکَِـعبَت  نَّمِم  َو  َکـنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَـلمََأل   » هدومرف َنیِعَمجَأ » مُهَّنَیِوغُأـَل   » تفگ هک  اـجنآ  نیعل  سیلبا  باوـج  رد  زین  و  َنیِعَمجَأ )

ریدقت رد  ار  مهیدیا  هملک  لالغا  قانعا و  تلالدب  نیرسفم  َنوُحَمقُم  مُهَف  ِناقذَألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالالغَأ  مِِهقانعَأ  ِیف  انلَعَج  ّانِإ  هیآ 58  هروس ص 
. میداد رارق  لغ  اهنآ  ندرگ  اهتسد و  رد  ینعی  دناهتسناد 

هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

شندرگب شتـسد  هک  یـسکب  هدز  لثم  ار  اهنآ  ندومن  ضارعا  نامیاب و  نانآ  ندـش  توعدـب  عجار  ار  نیکرـشم  لـمع  یلاـعت  يادـخ  - 1
شیپ دناوتن  تسا و  اوه  يوسب  شرس  هک  دنام  یمدآ  لثم  زین  دنک و  زاب  يریخ  لمع  يارب  ار  دوخ  تسد  دشابن  نکمم  دشاب و  هدش  فلغ 

دنناوتن هدیدرگ و  عنام  نآ  عامتـسا  زا  هک  نانآ  ندرگ  رد  دنام  ییاهلغ  لاثم  نآرق  ینیگنـس  - 2 یئابج ) نسح و  . ) دنک هاگن  ار  دوخ  مدـق 
ربکت يور  زا  نآرق  عامتسا  زا  نوچ  دنیامن و  ربدت  نآ  تاکن  رد 

11 هحفص : 
درگنیمن و ار  دوخ  ياپ  ریز  هدومن و  دنلب  اوهب  ار  شرس  هدش و  هتسب  شندرگب  شتـسد  هک  یـسکب  هدومن  هیبشت  ار  نانآ  دندومنیم  ضارعا 

ترـضح دومن  هدارا  هک  تسا  شیرق  زا  یـسک  لاح  نایب  - 3 ملـسم ) یبا  ( ) يرکذ مکوسنا  یتح   ) دـندوب نینچ  نآرق  توالت  عقوم  راـفک 
لاـح فصو  دوصقم  دنک 4 - زاب  ار  شتـسد  تشادن  تردـق  دـیدرگ و  لفق  شندرگب  شتـسد  هک  دـش  نینچ  تقو  نآ  دـشکب  ار  لوسر 

هدروآ یضام  ظفلب  ار  انلعج » و  « » مِِهقانعَأ ِیف  ُلالغَألا  ِذِإ   » تسا یلاعت  هلوق  ریظن  هیآ  هکنیا  دوب و  دنهاوخ  نینچ  تمایق  رد  هک  تسا  رافک 
هدش و هتـسب  نانآ  خنز  ریزب  لغ  ناشندرگب و  اهنآ  ياهتـسد  نوچ  ینعی  نوحمقم » مهف   » هدیدرگ عقاو  ایوگ  هک  تسا  تمایق  ققحتب  هراشا 
زا دوصقم  دـیاش  ناـیاپ و  هداـتق ) يرهزا و   ) دوب دـنهاوخ  سارلا ) عوفرم   ) ناـنآ هک  تسا  هکنیا  هدـینادرگ  دـنلب  اوه  يوسب  ار  ناـشیاهرس 

لاثم هدومن  شوارت  نانآ  هیبضغ  هیوهش و  ياوق  زا  هک  یناویح  تافص  هک  دشاب  نیکرشم  رافک و  هدیهوکن  قالخا  تافصب و  هراشا  لالغا 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  هک  ضغب  دسح و  هدینادرگ و  هتـسب  نآ  یناسفن  ياوه  ندرگب  ار  اهنآ  لقع  تسد  هک  دوب  دهاوخ  يریجنز 

تایآ رد  دنراد و  ورف  رس  دنناوتیمن  هدینادرگ  دنلب  اوهب  ار  ناشیاهرس  ربک  يور  زا  هک  اهنآ  خنز  ریز  هدیدرگ  یلغ  لاثم  دنتشاد  مّلس  هلآ و 
دنیامنن و ادیپ  شزغل  تیناسنا  طارـص  رد  هک  دننیبیمن  مه  ار  دوخ  مدق  ریز  یتح  هک  دناهدش  نینچ  دننک و  رظن  یهلا  یعیرـشت  ینیوکت و 

. دیدرگ دنهاوخ  نوگنرس  خزود  كردب  هرخالاب 
عجار هیآ  هکنیا  دوب و  رافک  ینطاب  تافـصب  هراشا  الاب  هیآ  َنوُرِـصُبی  مُهَف ال  مُهانیَـشغَأَف  ادَـس  مِهِفلَخ  نِم  َو  ادَـس  مِهیِدـیَأ  ِنَیب  نِم  انلَعَج  َو 

اوه رد  ناشرس  هدیدرگ و  هتسب  ناشندرگب  ناشیاهتسد  اهنآ  یتقو  هک  ددرگیم  نانآ  قالخا  تافـص و  رب  بترتم  هک  تسا  يراثآ  مزاولب و 
تـسا هکنیا  دنادرگیم  روتـسم  ناشرظن  زا  ار  قح  مالک  قح و  دوشیم و  هدیـشک  تلفغ  هدرپ  اهنآ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  نآ  رثا  رد  تسا 

هک
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12 هحفص : 
نانآ دـنرادن و  ار  هّللا  مالک  ندینـش  تقاط  ددرگیم  رک  ناـشلد  شوگ  دـننک و  رظن  نآرق  تاـیآ  رد  دـنناوتن  ددرگیم و  روک  ناـشلد  مشچ 

مُهرِذُنت َمل  مَأ  مُهَترَذنَأ  َأ  مِهیَلَع  ٌءاوَس  َو  هیآ 166  هرقب  هروس  َنُولِقعَی ) مُهَف ال  ٌیمُع  ٌمُکب  ٌّمُص   ) دیدرگ دنهاوخ  هیآ  هکنیا  قادصم  یتسردب 
ات دـنور  الاب  یلاعت  یقرت و  يوسب  یمدـق  دـنناوتن  هدـینادرگ و  هتـسب  ار  دوخ  لقع  ياپ  یتسرپ  يوه  ّتینم و  رثا  رد  رافک  نوچ  َنُونِمُؤی  ـال 

هدـینادرگ و نشور  ار  ناشبلق  دـنکفا و  وترپ  تعیبط  هایـس  ياهربا  تشپ  زا  یلاـعت  قح  لاـمج  رون  دـیامن و  ذوفن  ناـشبلق  رد  ناـمیا  هکنآ 
ییامن دیدهت  باذعب  ار  اهنآ  هچ  زادنیم  تمحزب  ار  دوخ  دیامرفیم  واب  ایوگ  دـهدیم و  رکذـت  دوخ  لوسرب  هک  تسا  هکنیا  دـشخب  شوارط 

. دروآ دنهاوخن  نامیا  اهنیا  تسا  یکی  ییامنن  ای 
دشخب دهاوخ  عفن  یـسکب  وت  راذنا  غیلبت و  مرکا  لوسر  يا  ٍمیِرَک  ٍرجَأ  َو  ٍةَرِفغَِمب  ُهرِّشَبَف  ِبیَغلِاب  َنمحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرکِّذلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذُنت  امَّنِإ 

نانچ نطاب  رد  هک  یـسک  ای  دـسرتب  تسا  بئاغ  اهرظن  زا  هک  نمحر  يادـخ  زا  هدـیدرگ و  نآرق  وریپ  دـشاب و  تعاطا  تلاـح  يو  رد  هک 
. دشاب نازرل  دیامنیم  هنیاعم  تادوجوم  رد  ار  وا  ضیف  تمحر و  هکنآ  اب  هک  هدیدرگ  یلوتسم  شبلق  رب  نمحر  يادخ  تمظع  تبیه و 
لوبق دعتـسم  هک  هدوب  یـصاخشا  ینامـسآ  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  زا  یلـصا  دوصقم  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  نآ  لاـثما  هیآ و  هکنیا  زا 
دندوب رومأم  ناربمیپ  هک  دوب  هکنیا  دـننایک  نانآ  هک  دوشیمن  هداد  زیمت  رـشب  دارفا  نیب  ءادـتبا  نوچ  دنـشاب و  هدـنریذپ  لد  ياراد  توعد و 
یتسرپ اوه  رثا  رد  هک  تسا  ناشدوخ  لبق  زا  اهنآ  باذع  هک  دـننادب  ددرگ و  مامت  قلخ  رب  تجح  هکنآ  ات  زین  دـنیامن و  غیلبت  ار  مدرم  همه 

دوخ لوسرب  هک  تسا  هکنیا  دوب  دـهاوخ  يوسلا  یلع  تادوجوم  ماـمتب  تبـسن  یلاـعت  قـح  ضیف  هن  رگ  دـناهتخادنا و  تیلباـق  زا  ار  دوـخ 
. هدب هدژم  شزرمآ  گرزب و  رجاب  ار  نانآ  دنلوبق  دعتسم  هک  یصاخشا  دهدیم  روتسد 

13 هحفص : 

دیدرگ دهاوخ  هئارا  زیخاتسر  زور  رد  لامعا  مامت 

همان ناگدرم و  ندـش  هدـنز  تمایقب و  عجار  هیآ  ٍنِیبُم  ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَـصحَأ  ٍءیَـش  َّلُک  َو  مُهَراثآ  َو  اُومَّدَـق  ام  ُُبتکَن  َو  یتوَملا  ِیُحن  ُنَحن  ّانِإ 
يدصتم تمایق  رد  هک  دننادب  الوا  یتسیاب  رشب  دارفا  ددرگیم و  اهنآ  يویند  لامعا  رب  عرفتم  تمایق  زور  رد  هک  تسا  يراثآ  نانآ و  لامعا 

هک اهنیا  ریغ  هداد و  رکذت  ( 30  ) هیآ ق )  ) هروس رد  هک  ٌدیِهَـش ) َو  ٌِقئاس   ) نیبتاکلا و مارک  لثم  لامع  هکئالم  یلاعت و  قح  تاذ  روما  ماـمت 
. دومن دهاوخن  یشیدنا  يأر  دوخ  زا  يدحا  تقو  نآ  رد  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  دنیوا  رخسم  راگدرورپ و  رما  عیطم  همه 

رد هدومن و  تبث  ار  نآ  راثآ  لمع و  نآ  ام  هدیدرگ  یشان  نانآ  زا  ایند  تایح  رد  هک  دب  بوخ و  زا  یلمع  ره  هک  دنشاب  رکذتم  یناث  رد  و 
. داد میهاوخ  هئارا  زیخاتسر  زور 

هکنیا لثم  دنیوگ  تاحلاصلا ) تایقاب   ) ار نآ  هک  هدنام  یقاب  ایند  رد  هک  تسا  يرش  ای  ریخ  راثآ  نآ  مهراثآ )  ) زا دوصقم  دنیوگ  نیرسفم 
لامعا مامت  هصالخ  دـب  لمع  راثآ  نینچمه  دـشاب و  قلخ  داشرا  نآ  رد  هک  هتـشون  یباتک  ای  هتخاس  یلپ  ای  هدـنام  یـسک  زا  یحلاص  دالوا 

( ظوفحم حول   ) شنیرفآ و رتفد  رد  هدـش و  طبـض  هرامـش و  دـب  کین و  زا  مهنآ  هدـیدرگ  نآ  رب  عرفتم  هک  يراثآ  دـب و  اـی  بوخ  زا  معا 
. دوب دهاوخ  هاتوک  نآ  ندینادرگ  انف  زا  نامز  لدبت  داسف و  نوک و  ملاع  تارییغت  تسد  هدیدرگ و  تبث  هتشون و 

نآ ذوفنب  هدیدرگ و  یناسفن  هکلم  رارکتب  دراذگیم و  شـسفن  رد  يرثا  نآ  زا  دب  ای  بوخ  زا  دنز  رـس  یمدآ  زا  هک  یلمع  ره  تسناد  دیاب 
تشهب رد  دولخ  أشنم  هچنآ  دوب و  دهاوخن  لاوز  لباق  رگید  هتشگ و  يو  تقیقح  ءزج  تقو  نآ  دیدرگ  دهاوخ  دیدپ  يوناث  قلخ  بلق  رد 

دوب دـهاوخ  نانآ  یناسفن  تاکلم  ناـمه  راـفک  ناراکدـب و  يارب  ددرگیم  منهج  رد  دولخ  و  نیمی ، باحـصا  ناراـکوکین و  يارب  ددرگیم 
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شاب بوخ  لمع  نکل 

14 هحفص : 
یقاب نامیا  رگا  دشاب  دب  لمع  هاگ  ره  دوشیمن و  دولخ  ببـس  دشاب  هدیـسرن  یناسفن  هکلم  دحب  هدومنن و  خوسر  بلق  رد  رارکتب  رگا  دب  ای 
تـسا نکمم  نیعفاش  تعافـش  طسوتب  ای  يورخا ، باذـع  زا  ياهزادـناب  ای  تسا  یقاـب  اـیند  تاـیح  هک  یماداـم  تشگ  زاـب  هبوتب و  هدـنام 

. دبای تاجن  باذع  زا  یصاع  دوش و  هدیشخب 
يارب ص )  ) دّمحم يا  هک  هدومن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسرب  باطخ  َنُولَسرُملا  اَهَءاج  ذِإ  ِۀَیرَقلا  َباحصَأ  اًلَثَم  مَُهل  بِرـضا  َو 
نخس رافک  هکنیا  لثم  اهنآ  دندمآ و  نانآ  تیاده  يارب  رایـسب  تازجعم  اب  ناربمیپ  هک  ار  یتقو  نآ  روایب  لثم  هیکاطنا  تعامجب  هکم  لها 

. دندرک تیذا  ار  یهلا  يارفس  هکلب  دندومنن  تعاطا  دندنام و  قح  زا  ضارعا  دانع و  رفک و  رد  دنتفریذپن و  ار  ناربمیپ 
يوسب لوسر  رفن  ود  لوا  ام  ینعی  تسا  اهءاج  زا  لدب  انلَسرَأ ) ذِإ   ) َنُولَسُرم مُکَیلِإ  ّانِإ  اُولاقَف  ٍِثلاِثب  انزَّزَعَف  امُهُوبَّذَکَف  ِنیَنثا  ُمِهَیلِإ  انلَسرَأ  ذِإ 

رفن هس  نآ  میداد  توق  رگید  رفن  کـیب  ار  لوـسر  رفن  ود  نآ  دـندومن  بیذـکت  ار  رفن  ود  نآ  هکنآ  زا  سپ  میداتـسرف  هیکاـطنا  تعاـمج 
ار نمحر  دحاو  يادخ  دیروایب و  نامیا  هک  میاهدش  هداتـسرف  امـش  غیلبت  داشرا و  يارب  یلاعت  قح  فرط  زا  ام  دنتفگ  لحم  نآ  لهاب  ربمیپ 

. دیئامن تعاطا 
. تسا نینچ  دناهدومن  نایب  هک  يروط  نآ  شتیاکح  دندوب و  ع )  ) یسیع ترضح  فرط  زا  نیغلبم  رفن  هس  هکنیا  دنیوگ  نیرسفم 

نوچ داتـسرف  هیکاطناب  غیلبت  يارب  صورام  و  ضوراب ، ای  ناموت  ییحی و  ای  سنوی ، و  انحوی ، مانب  نییراوح  زا  رفن  ود  ع )  ) یـسیع ترـضح 
دیوریم اجکب  دیاهدمآ و  اجک  زا  امش  دیسرپ  دندرک  مالس  واب  دینارچیم  ار  دوخ  نادنفسوگ  هک  دندید  ار  يدرم  ریپ  دندیسر  رهش  کیدزن 

قدص رب  امـش  ایآ  تفگ  میراد  زاب  اهتب  تادابع  زا  میئامن و  توعد  مالـس  اب  ار  امـش  هک  میاهدـمآ  میربمیپ  یـسیع  ناگداتـسرف  ام  دـنتفگ 
. مینادرگیم اونش  انیب و  ار  رک  روک و  میهدیم و  ءافش  ءاعدب  ار  نارامیب  يرآ  دنتفگ  دیراد  یلیلد  چیه  دوخ  ياعدا 

15 هحفص : 
تـسد ضیرم  نآ  ندب  رب  دنتفر و  نوچ  مینیب  هب  ار  وا  میورب  ایب  دنتفگ  رفن  ود  نآ  تسا  ضیرم  نم  دـنزرف  تسا  لاس  دـنچ  تفگ  درم  ریپ 

راجن بیبح  نیمه  دروآ و  نامیا  دنمان  نیسای  لآ  نمؤم  راجن و  بیبح  ار  نآ  هک  درم  ریپ  نآ  تقو  نآ  تفای  افش  اروف  ادخ  نذاب  دندیشک 
نامیا واب  دومن  نایب  ار  ترضح  نآ  فاصوا  یـسیع  ترـضح  هک  یتقو  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  نامز  زا  لبق  لاس  دصـشش  هک  تسا 
راهظا ار  دوخ  نامیا  دـندمآ  نالوسر  نوچ  دوب  لوغـشم  تدابع  زامنب و  تشاد و  نامیا  نطاب  رد  هک  هدیـسر  حیحـص  تیاور  رد  و  دروآ ،

. دینادرگ
یمور شخیطفا  ار  يو  هک  رهـش  نآ  ناطلـس  دـنتفای  افـش  نانآ  ياعدـب  يدایز  نارامیب  دـیدرگ و  شاف  هیکاـطنا  رد  درم  ود  نآ  ربخ  نوچ 

ترـضح نالوسر  ام  دنتفگ  دیئاجک  زا  دینایک و  امـش  هک  دومن  راسفتـسا  نانآ  زا  دینادرگ و  راضحتـسا  ار  اهنآ  دوب  تسرپ  تب  دـندیمانیم 
مامت صربا و  روک و  دـنتفگ  تسیچ  امـش  يربمیپ  هناـشن  تفگ  میاهدـمآ  لـحم  هکنیا  تیادـه  ییاـمن و  هار  يارب  میـشابیم و  ع )  ) یـسیع

. منک رکف  امش  هراب  رد  نم  ات  دیدرگ  رب  تفگ  میهدیم  افش  ار  ناضیرم 
دنتفگ ریبکت  دندید  رازاب  رد  ار  ناطلس  يزور  دنورب  ناطلس  دزن  دنتشاذگیمن  دندوب و  رهـش  نآ  رد  یتدم  نانآ  هتفگ  نینچ  هّینم  نب  بهو 

گرزب هک  ار  افـص  نوعمـش  دیـسر  ع )  ) یـسیعب ربـخ  دـندومن  سبح  نادـنز  رد  ار  ناـنآ  درک  رما  هاـشداپ  دـندومن  راـهظا  ار  ادـخ  رکذ  و 
هک یتمکح  شناد و  تهج  زا  تخادنا و  تقافر  ییانشآ و  ناطلـس  صاوخ  ءاسؤر و  اب  دمآ و  رهـشب  وا  داتـسرف  اهنآ  يرایب  دوب  نییراوح 

. دیدرگ برقم  ناطلس  دزن  تشاد 
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هک دومن  رهاظت  يروط  نوعمش  هدومن  هدجس  تبب  درک  نامگ  هاش  دومن  هدجس  ار  ادخ  تفر و  هناختبب  کلم  اب  نوعمش  دناهتفگ  یضعب 
يارب ياهدومن  سبح  ار  رفن  ود  ماهدینـش  هاـشداپ  يا  تفگ  يزور  دومنیم  تروشم  يو  اـب  يراـک  ره  رد  دـیدرگ و  ناطلـس  داـمتعا  دروم 

نانآ راـتفگ  هک  دـننادرگ  رـضاح  ار  ناـنآ  اـمرفب  کـلم  يا  تفگ  بجعت  يور  زا  نوعمـش  يرآ  تفگ  دـننکیم  رگید  نید  ءاـعدا  هکنیا 
ناطلس تسا  بیجع 

16 هحفص : 
دیناسک هچ  امش  دیسرپ  اهنآ  زا  نوعمش  دنتسشنب  هناریلد  دندش و  لاحشوخ  دندید  کلم  دزن  ار  نوعمش  اهنآ  یتقو  دومن  رما  اهنآ  راضحاب 

زاب تب  تدابع  زا  ار  وا  تکلمم  لها  ناطلـس و  ات  میاهدمآ  دنتفگ  دیاهدمآ  راک  هچ  يارب  تفگ  نوعمـش  میئادـخ  لوسر  نالوسر  دـنتفگ 
ياهنیب تجح و  ناتدوخ  ءاعدا  هکنیا  يارب  ایآ  تفگ  نوعمـش  میئامن  بیغرت  تسا  نیمز  نامـسآ و  هدننیرفآ  هک  یـسک  تدابعب  هتـشاد و 

اب شمـشچ  هقلح  هک  يروک  ناوج  درک  رما  کـلم  داد  میهاوخ  ءافـش  ادـخ  ناـمرفب  ار  یـضرم  ماـمت  صربا و  روک و  مدآ  دـنتفگ  دـیراد 
مـشچ ود  ياج  اروف  دندرک  اعد  اهنآ  دنادرگ  راد  مشچ  ار  ناوج  هکنیا  دیئوگب  دوخ  يادخب  تفگ  دـندومن  رـضاح  دوب  يواسم  شیناشیپ 
دومن بجعت  ناطلـس  دـش  انیب  ناوج  نآ  دـیدرگ و  مشچ  مخت  ود  دنتـشاذگ  يو  مشچ  ياجب  دنتـشادرب  لگ  هعطق  ود  اهنآ  دـش و  هتفاکش 

تیادـخ تدوخ و  يارب  دـهد  ماـجنا  يراـک  نینچ  لـثم  یهاوخب  یتـسرپیم  هک  یتـب  ینعی  تدوخ  هلا )  ) زا رگا  کـلم  يا  تفگ  نوـعمش 
دنرادن تردق  يراک  چیه  رب  دننیبیم و  هن  دنونـشیم و  هن  نانآ  هک  ینادیمن  وت  رگم  نوعمـش  يا  تفگ  هتـسهآ  کلم  دوب  دـهاوخ  یتفارش 

رب تردق  ام  يادخ  دنتفگ  مروآیم  نامیا  امـش  يادخب  دنادرگ  هدنز  ار  ياهدرم  تسناوت  امـش  يادخ  رگا  تفگ  لوسر  ود  نآب  هاشداپ  زاب 
نآ دناهتفگ  یـضعب   ) دندرکن نفد  ار  يو  دوبن  رـضاح  شردـپ  نوچ  هدرم و  تسا  زور  تفه  نم  ناقهد  رـسپ  تفگ  کلم  دراد  زیچ  همه 
رد نوعمش  دنتـشادرب و  اعدب  تسد  رفن  ود  نآ  دوب  هدیدرگ  نفعتم  هک  یلاح  رد  دندروآ  ار  رـسپ  نآ  هزانج  یتقو  دوب ) ناطلـس  دوخ  رـسپ 

دیسرتب ادخ  زا  تعامج  يا  تفگ  داتسیا و  دش و  دنلب  دیدرگ و  هدنز  رسپ  نآ  اروف  دنتساوخ  ادخ  زا  ار  رـسپ  نآ  تایح  درکیم و  اعد  لد 
یتقو دومن  بجعت  هاشداپ  دیروآ  نامیا  ادخب  دینک و  رذح  یتسرپتب  زا  دندرب  شتآ  يداو  تفهب  ارم  زور  تفه  هکنیا  رد  دـیرآ  نامیا  و 

دـندروآ و نامیا  وا  تکلمم  لها  یعمج  هاشداپ و  دومن و  توعد  اـتکی  يادـخب  ار  وا  دراد  رثا  هاـشداپ  بلق  رد  شراـتفگ  دـیمهف  نوعمش 
. دندنام یقاب  رفکب  رگید  تعامج 

هدومن لقن  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  زا  وا  یلامث و  زا  دوخ  دنسب  یشایع  ار  تیاکح  هکنیا  لثم  و 

17 هحفص : 
دیدرگ و هدنز  لوسر  ود  نآ  ياعدب  دندوب  هدرک  نفد  ار  يو  هکنآ  زا  دعب  هک  هدوب  هیکاطنا  ناطلس  رسپ  ّتیم  نآ  تایاور  زا  یضعب  رد  و 
ار درم  ود  توم  لاح  رد  نم  تفگ  دوب  هنوگچ  ون  لاح  نم  كرـسپ  يا  تفگ  واب  هاشداپ  درکیم  كاپ  شرـس  زا  ار  اهكاخ  تساخ و  رب 

ارحـصب مدرم  مامت  درک  رما  يرآ  تفگ  یـسانشیم  ینیب  هب  ار  اهنآ  رگا  تفگ  ناطلـس  دندومنیم  تساوخ  رد  ادـخ  زا  ارم  تایح  هک  مدـید 
ود نآ  زا  یکی  دندومن  روبع  يو  دزن  زا  یعمج  هکنآ  زا  سپ  دنیامن  روبع  شرـسپ  لباقم  زا  کی  کی  مدرم  هک  دومن  نییعت  نینچ  دنیآ و 
رد نخـس  هکنیا  تسا  هکنیا  شرگید  تفگ  دـید  ار  رگید  نآ  زا  دـعب  تسا و  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هـکنیا  تـفگ  رـسپ  دوـمن  روـبع  لوـسر 

. دندروآ نامیا  شتکلمم  لها  اب  ناطلس  دندومن و  توعدب  عورش  رفن  ود  نآ  اب  نوعمش  تقو  نآ  دومن  رثا  ناطلس 
. دندومن قافتا  نالوسر  مادعا  رب  شتکلمم  لها  مامت  اب  درواین و  نامیا  هاشداپ  هتفگ  قاحسا  نبإ  و 

هداتـسرف قح  نیدب  امـش  داشرا  يارب  هّللا  حور  یـسیع  دزن  زا  ام  دنتفگ  نالوسر  هزجعم  راهظا  زا  سپ  َنُولَـسُرم  مُکَیلِإ  ّانِإ  اُولاقَف  یـسربط ) )
. میاهدش
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امـش دنتفگیم  یکی  هدوب  زیچ  ود  ناربمیپ  هب  مدرم  داریا  هدمع  َنُوبِذکَت  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ٍءیَـش  نِم  ُنمحَّرلا  َلَزنَأ  ام  َو  اُنلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  ُمتنَأ  ام  اُولاق 
. میدرگ امش  رما  عیطم  ام  هک  تسیچ  ام  رب  امش  تیزم  دوب  دیهاوخ  ام  لثم  يرشب  تایصوصخ  مامت  رد  دیشابیم و  يرشب  ام  لثم  مه 

دـش هدنکارپ  شئازجا  دیدرگ و  كاخ  ام  ندب  میدرم و  هکنآ  زا  سپ  هک  دومنیم  نانآ  رظن  رد  یبیجع  رما  تمایق  رد  ندش  هدنز  رگید  و 
. میدرگ هدنز  ایناث  تسا  نکمم  هنوگچ 

( مُُکلثِم ٌرََـشب  اَنَأ   ) دنتفگیم هچنانچ  دندوب  ام  لثم  يرـشب  تانوئـش  رد  ناربمیپ  هک  تسا  تسرد  میئوگ  هک  سب  نیمه  لوا  لاؤس  خـساپ  رد 
یسدق حور  نآ  رد  نکل 

18 هحفص : 
. یعیبط ندبب  هن  دنتشاد  زایتما  یقاب  زا  اهنیا  ریغ  تیهولا و  ماقمب  نانآ  تفرعم  يونعم و  برق  تیالو و  ماقم  و 

دومرف مدومن  لاؤس  ملاع  ملع  زا  تفگ  رباج  دـنکیم  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  وا  رباج و  زا  دوخ  دنـسب  یفاک  رد  هر  ینیلک 
: تسا حور  جنپ  ءایصوا  ءایبنا و  رد  رباج  يا 

. ةوهشلا حور  هوقلا ، حور  ةویحلا ، حور  نامیالا ، حور  سدقلا ، حور 
حور راـهچ  نآ  رباـج  يا  دوـمرف  نآ  زا  سپ  تسا ، نیمز  تحت  هچنآ  اـت  تسا  شرع  ریز  هک  ار  هچنآ  دنـسانشیم  سدـقلا  حورب  رباـج  يا 

. دوشیمن عقاو  بعل  وهل و  ضرعم  رد  تباث و  سدقلا  حور  نکل  دنلاوز  ثودح و  ضرعم  رد  رگید 
یحو لوبق  دعتـسم  هوق  نآـب  هک  دـهدیم  صاـصتخا  يرگید  هوـق  کـیب  ار  ءایـصوا  ءاـیبنا و  هک  هدیـسر  يرایـسب  ثیداـحا  ینعم  نیمهب  و 

. دندرگیم
( ٌدیَِعب ٌعجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اّنُک  َو  انتِم  اذِإ  َأ   ) دنتفگیم بجعت  يور  زا  هک  رافک  لوق  زا  ۀیاکح  هیآ 2 ) ق   ) هروس رد  یمود  لاکشا  عفرب  عجار  و 
ام انِملَع  دَق   ) هدومرف دعب  هیآ  رد  نانآ  داعبتسا  عفر  خساپ و  رد  میدرگرب  هبترم  ود  میدیدرگ  كاخ  میدرم و  یتقو  ام  تسا  نکمم  هنوگچ 
رد زیچ  همه  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  دـنکیم و  مک  اهنآ  زا  نیمز  هک  ار  هچنآ  مینادـیم  ام  ینعی  ٌظیِفَح ) ٌباتِک  انَدـنِع  َو  مُهنِم  ُضرَألا  ُصُقنَت 

. هدیدرگ تبث  نآ 
یناـف ندرمب  ناـسنا  هک  تسا  نینچ  نآ  هصـالخ  میدومن و  ثحب  ياهزادـنا  ناـفرعلا  نزخم  ریـسفت  مشـش  دـلج  رد  هیآ  هکنیا  حیـضوت  رد 

هک یـسک  تسا  مهب  طبترم  رگیدکی و  لوط  رد  ملاوع  نوچ  هکلب  دشاب  هدنامن  یقاب  یملاع  هئـشن و  چیه  رد  هک  يروطب  دـیدرگ  دـهاوخن 
قلعت نآـب  شحور  شتاـیح  ماـیا  رد  هک  یندـب  تیلعف  هکلب  شدوجو  تیلعف  نکل  هدـیدرگ  دوباـن  اـم  رظن  زا  ناـمز  فرظ  رد  هچ  رگا  درم 

تمایق رد  تسا و  دوجوم  هنیعب  تسا  ملاوع  مامت  رب  طیحم  هک  ظوفحم  حول  یلاعت و  قح  يروضح  ملع  هعـس  رد  هدـیدرگن و  یناف  تشاد 
عماج ایند و  ملاع  رب  طیحم  تمایق  ملاع  هک  اریز  دومن  دهاوخ  روهظ  زورب و 

19 هحفص : 
. دوب دهاوخ  يرشب  تانوئش  مامت 

میاهدش و هداتـسرف  وا  بناج  زا  ام  هک  دنادیم  ام  راگدرورپ  دنتفگ  ناربمیپ  ُنِیبُملا  ُغالَبلا  اَّلِإ  انیَلَع  ام  َو  َنُولَـسرَُمل - مُکَیلِإ  ّانِإ  ُمَلعَی  انُّبَر  اُولاق 
. دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  میئامن  داشرا  تسا  نشور  رهاظ و  هک  قح  نیدب  ار  امش  هکنیا  زا  ریغ  ام  هفیظو 

يرگید زیچ  ای  یلام  امـش  زا  میاهدیدرگ و  رومأم  ع )  ) یـسیع فرط  زا  هکلب  میاهدماین  دوخ  يدوخب  ام  هک  هدوب  نینچ  اهنآ  دوصقم  دـیاش 
. میئامن توعد  تسا  نشور  رهاظ و  رایسب  هک  دیحوت  هملک  قح و  نیدب  ار  امش  میهدب و  هفیظو  ماجنا  میهاوخیم  طقف  هکلب  میبلطیمن 
هلـصا ریطلا )  ) هتفگ نینچ  ریط )  ) هداـم رد  بغار  تادرفم  رد  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  اـّنِم  مُکَّنَّسَمََیل  َو  مُکَّنَمُجرََنل  اوُـهَتنَت  َمل  ِنَئل  مُِکب  اـنرَّیَطَت  اـّنِإ  اُولاـق 
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زا اریز  مینزیم  دب  لاف  امش  هراب  رد  ام  دنتفگ  هیکاطنا  لها  « 1 (» مُِکب انرَّیَطَت  ّانِإ  اُولاق   ) مأشتی هب و  لأفتی  ام  لک  یف  لمعتسی  مث  ریطلاب  لؤافتلا 
هجنکـش باذعب و  دومن و  میهاوخ  راسگنـس  ار  امـش  دـیرادن  رب  تسد  ءاعدا  هکنیا  زا  رگا  هدـیدرگ  لکـشم  ام  روما  دـیاهدمآ  امـش  یتقو 

. دیدرگ دیهاوخ  راتفرگ  تخس 
هدیقع زا  امـش  دب  لاف  دیـشاب  رکذتم  دینادب و  رگا  دنتفگ  نانآ  خـساپ  رد  نالوسر  َنُوفِرـسُم  ٌموَق  ُمتنَأ  َلب  ُمترِّکُذ  نِإ  َأ  مُکَعَم  مُکُِرئاط  اُولاق 

رد هک  دیـشابیم  یتعامج  هدینادرگ و  هابت  ار  ناتراگزور  هدـش و  امـش  لابو  رزو و  هک  هدـیدرگ  یـشان  ناتدوخ  هدـیهوکن  لامعا  دـساف و 
. دیئامنیم يورهدایز  وا  ینامرفان  یلاعت و  قح  راکنا 

-----------------------------------
نآ لاثما  غالک و  يادـص  لثم  رتوبک  يادـص  زا  یتافارخ  مدرم  نیـشیپ  نامز  رد  هک  اریز  هدـیدرگ  ذـخا  ندز  دـب  لاف  زا  ریطا )  ) لصا ( 1)

. دومرف عنم  ار  ندز  دب  لاف  مالسا  ربمیپ  دندومنیم  تحاران  ار  دوخ  دندزیم و  دب  لاف  دندوب و  دقتعم 

20 هحفص : 
يدرم هاگان  دندرک  ار  نالوسر  نتشک  دصق  هیکاطنا  لها  هک  یلاح  رد  َنِیلَسرُملا و  اوُِعبَّتا  ِموَق  ای  َلاق  یعـسَی  ٌلُجَر  ِۀَنیِدَملا  اَصقَأ  نِم  َءاج  َو 
تعباتم ار  نالوسر  مدرم  يا  تفگ  دیناسر و  تعامجب  ار  دوخ  باتش  تعرسب و  هدوب  رهـش  نآ  هزاورد  دیاش  هک  رهـش  فرط  نیرترود  زا 

دیئامن تعباتم  َنوُدَـتهُم  مُه  َو  ًارجَأ  مُُکلَئـسَی  ـال  نَم  اوُِعبَّتا  دوب  هدروآ  ناـمیا  لوا  ناـمه  رد  هک  هدوب  راـجن  بیبح  درم  نآ  دـنیوگ  دـیئامن 
. دنناگدش تیاده  نالوسر  تعامج  هکنیا  دیامنیمن و  بلط  امش  زا  ندومن  تیاده  يارب  يدزم  رجا و  هک  ار  یسک 

دوخ دنرادن و  يرجا  يدزم و  يانمت  امش  زا  تلاسر  غیلبت  يارب  نالوسر  هکنیا  دیوگیم  هدمآ و  رب  تعامج  تحیصن  ماقم  رد  راجن  بیبح 
. دنیامن يربهر  شناد  نامیا و  رونب  یتسرپتب  رفک و  تملظ  زا  ار  امش  دنهاوخیم  دناهتفای و  ار  قح  قیرط  نانآ 

رد يدرگیم  اهنیا  عبات  يراذگیم و  ار  ام  نید  وت  ایآ  دنتفگ  راجن  بیبحب  تعامج  نآ  ایوگ  َنوُعَجُرت  ِهَیلِإ  َو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبعَأ  َِیل ال  ام  َو 
يوسب زین  ام  تشگ  زاب  هدروآ و  یتسهب  یتسین  زا  هدیرفآ و  ارم  هک  یسک  نآ  میامن  هن  یگدنب  تدابع و  هک  تسیچ  نم  يارب  هتفگ  خساپ 

تانئاک و شیادیپ  ءدبم  هک  دوب  دهاوخ  یـسکب  صوصخم  یگهدنب  هک  دنادرگ  رکذتم  ار  مدرم  هک  هدوب  نینچ  وا  ضرغ  دوب و  دهاوخ  وا 
هن تفرگ  دهاوخ  ماجنا  وا  تردق  تسدـب  شاعم  روما  تامم و  تایح و  زا  روما  مامت  تسا و  يو  يوسب  تادوجوم  یمامت  ام و  تشگزاب 

. دیدرگ دهاوخن  هتخاس  يراک  ناشتسد  زا  دندامج و  هک  ییاهتب 
اهتب تدابع  نیکرـشم  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  یَِفل  ًاذِإ  یِّنِإ  ِنوُذِقُنی - َو ال  ًائیَـش  مُُهتَعافَـش  یِّنَع  ِنُغت  ٍّرُِـضب ال  ُنمحَّرلا  ِندُِری  نِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  ُذِخَّتَأ  َأ 

: دنتفگیم هک  دهدیم  ربخ  نآرق  هچنانچ  دندرگیم  نانآ  عیفش  دنراد و  یلاعت  قح  دزن  یتلزنم  ماقم و  اهنآ  هکنیا  نامگب  دندرکیم 

21 هحفص : 
هدـئاف اهتب  تعافـش  دـناسرب  يررـض  نمب  دـهاوخب  نمحر  يادـخ  رگا  دـیوگیم  ناـنآ  هّبنت  يارب  راـجن  بیبح  ِهّللا ) َدـنِع  انُؤاعَفُـش  ِءـالُؤه  )

هک دنـشاب  ندرک  تعافـش  لباق  اهتب  هکنیا  هک  یـضرف  رب  هدوب  هکنیا  شدوصقم  ارهاـظ  داد . دـنهاوخن  تاـجن  باذـع  زا  ارم  دـشخبیمن و 
میریگب و ینایادخ  اتکی  دحاو  يادخ  زا  ریغ  هک  تسین  راوازـس  سپ  دننکب  دـنناوتن  یلاعت  قح  هدارا  زا  يریگولج  تسا  نینچ  امـش  نامگ 

. دیدرگ مهاوخ  عقاو  راکشآ  یهارمگ  رد  ریغ  تدابعب  نم  ماگنه  هکنیا  رد  هک  مینک  تدابع 
راـهظا تفگ و  روط  هکنیا  تعاـمج  ناـب  زردـنا  یهاوخ و  ریخ  يور  زا  راـجن  بیبح  یتقو  دـنیوگ  نیرّـسفم  ِنوُعَمـساَف  مُکِّبَِرب  ُتنَمآ  یِّنِإ 
مدروآ نامیا  امـش  راگدرورپب  نم  تفگ  دومن و  نالوسرب  ور  هک  دوب  هکنیا  دندرک  ار  وا  نتـشک  دصق  رهـش  نآ  مدرم  دومن  ار  دوخ  نامیا 

. دنهدب تداهش  وا  هراب  رد  هک  دریگب  دوخ  ندروآ  نامیا  رب  دهاش  ار  نالوسر  تساوخ  دیونشب و 
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ات 36] تایآ 26  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ٍدنُج نِم  ِهِدـَعب  نِم  ِهِموَق  یلَع  انلَزنَأ  ام  َو  ( 27  ) َنیِمَرکُملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اـِمب  ( 26  ) َنوُمَلعَی یِموَق  َتَیل  ای  َلاق  َۀَّنَجلا  ِلُخدا  َلـِیق 
ِِهب اُوناک  ّالِإ  ٍلوُسَر  نِم  مِهِیتأَی  ام  ِدابِعلا  یَلَع  ًةَرسَح  ای  ( 29  ) َنوُدِماخ مُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَحیَص  ّالِإ  َتناک  نِإ  ( 28  ) َنِیلِزنُم اّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم 

(30  ) َنُؤِزهَتسَی
ُۀَتیَملا ُضرَألا  ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو  ( 32  ) َنوُرَـضُحم انیََدل  ٌعیِمَج  اَّمل  ٌّلُک  نِإ  َو  ( 31  ) َنوُعِجرَی ـال  مِهَیلِإ  مُهَّنَأ  ِنوُرُقلا  َنِم  مُهَلبَق  اـنکَلهَأ  مَک  اوَرَی  َمل  َأ 

ام َو  ِهِرَمَث  نِم  اُولُکأَِیل  ( 34  ) ِنُویُعلا َنِم  اهِیف  انرَّجَف  َو  ٍبانعَأ  َو  ٍلیَِخن  نِم  ٍتاّنَج  اهِیف  انلَعَج  َو  ( 33  ) َنُولُکأَی ُهنِمَف  ابَح  اهنِم  انجَرخَأ  َو  اهانیَیحَأ 
(35  ) َنوُرُکشَی الَف  َأ  مِهیِدیَأ  ُهتَلِمَع 

(36  ) َنوُمَلعَی اّمِم ال  َو  مِهِسُفنَأ  نِم  َو  ُضرَألا  ُِتبُنت  اّمِم  اهَّلُک  َجاوزَألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناحبُس 

22 هحفص : 

همجرت

دنتسنادیم نم  هریشع  شاک  تفگ  وش  لخاد  تشهب  رد  دش  هتفگ  راجن  بیبحب  نوچ 
(27  ) هداد رارق  مرک  محر و  دروم  ارم  هدیزرمآ و  نم  راگدرورپ  ارم  ( 26  ) هچنآب

ینوشق نامسآ  زا  وا  موق  ندینادرگ  كاله  يارب  راجن ) بیبح  ندش  هتشک  زا  سپ  )

23 هحفص : 
(28  ) متسرفب نوشق  نامسآ  زا  ياهفئاط )  ) باذع يارب  هک  دومن  میهاوخن  نینچ  تقوچیه  میداتسرفن و 

(29  ) دندیدرگ شوماخ  ياهلعش  لثم  و  دیرب ) ار  ناشهرهز  هک   ) يدیدش يادص  کی  رگم  دوبن  نانآ  تکاله  يارب  و 
(30  ) دندومنیم ءازهتسا  ار  وا  هکنآ  رگم  دماین  نانآ  رب  يربمیپ  اریز  نم  ناگدنب  رب  تسا  فسأت  ياج 

نانآ میدـینادرگ و  كاله  ار  ناـنآ  اـم  تفلاـخم ) رثا  رد  و  ( ) 31  ) دـندوب اهنآ  زا  شیپ  هک  ییاهنرق  زا  رایـسب  هچ  هک  دنتـسنادن  رافک  اـیآ 
(32  ) دومن دنهاوخن  تشگ  زاب  ناشناسک  يوسب 

(33  ) دوب دنهاوخ  ناگدش  رضاح  ام  دزن  هدنیآ ) هتشذگ و  زا   ) مدرم مامت  تمایق ) زور   ) و
نآ زا  تابوبح  اههناد و  مینادرگیم و  هدـنز  ناتـسبات ) لصف  رد  ار  ناتـسمز  لصف  رد   ) هدرم نیمز  هک  سب  نیمه  اـم  تردـق  هناـشن  يارب  و 

(34  ) دیروخیم نآ  زا  میروآیم و  نوریب 
(35  ) میدینادرگ يراج  نیمز  رد  ییاههمشچ  میداد و  رارق  نیمز  رد  امرخ  روگنا و  تخرد  زا  ییاهناتسوب  ام  و 

(36  ) دننکیمن يراذگ  رکش  اهتمعن  هکنیا  زا  مدرم  ارچ  ایآ  دنروخب  هدرک  راک  نآ  رد  نانآ  ياهتسد  هچنآ  زا  نآ و  ياههویم  زا  هکنآ  ات 
ياهسفن زا  دوشیم و  هدیئور  نیمز  زا  هچنآ  زا  هدیرفآ  تفج  ار  تانکمم  مامت  هک  یسک  نآ  دوب ) دهاوخ  یبیع  صقن و  ره  زا   ) اربم هزنم و 

(37  ) دینادیمن امش  هدیرفآ و  هک  ار  هچنآ  زا  و  ددرگیم ) دیلوت  نانآ  )
رد امـش  تقو  نآ  رد  دـسریم و  ارف  بش  زور  ندـش  هدـنک  ندـش و  ماـمت  زا  سپ  هک  تسا  بـش  وا  تردـق  ياـه  هناـشن  هـلمج  زا  زین ) (و 
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(38  ) دوب دیهاوخ  یکیرات 
(39  ) تساناد بلاغ  يادخ  يریگهزادنا ) و   ) ریدقتب نآ  دراد و  نایرج  دوخ  رقتسم  لحم و  رد  دیشروخ 

هک ددرگیم  ههام  شـش  يامرخ  تخرد  خاش  دـننام  هکنآ  اـت  دـنکیم  تکرح  لزاـنم  نآ  رد  هک   ) میدـینادرگ ررقم  ییاـهلزنم  هاـم  يارب  و 
(40  ) هدیدرگ جک  هدش و  کشخ  هام  لکشب 

(41 ( ) دنروانش دوخ  هاگیاج  و   ) کلف رد  ناشمامت  دریگ و  تقبس  زور  رب  بش  هکنیا  هن  دبایرد و  ار  رمق  هک  دزس  ار  دیشروخ  هن 
ام تاناویح و  مدرم و  زا  رپ   ) هک یتشک  رد  ار  نانآ  دادـجا  ءاـبآ و  حون ) ناـفوط  تقو  رد  هک   ) تسا هکنیا  یهلا  تردـق  ياـه  هناـشن  زا  و 

(42  ) میدیناشن دوب ) اهنآ  جاتحی 
(43  ) دنوشیم راوس  نآ  رب  هک  میدیرفآ  ار  یتشک  لاثما  اهنآ  يارب  زین  و 

24 هحفص : 
(44  ) دنوشیمن اهر  گرم  زا  اهنآ  دوب و  دهاوخن  یسر  دایرف  چیه  نانآ  يارب  میئامن  قرغ  ار  یتشک  لها  میهاوخب  رگا  و 

(45  ) دنربب هرهب  تایح  زا  یمولعم  تدم  رد  هکنآ  ات  میهد ) تاجن  قرغ  زا  ار  اهنآ  و   ) مینک محر  اهنآب  ام  هکنیا  رگم 
ياـهتما باذـع  زا   ) تسا امـش  يورب  ور  هچنآ  زا  و  دـیزاس ) دوخ  هشیپ  يوـقت  و   ) دـیئامن زیهرپ  یـصاعم  زا  دوـش  هتفگ  راـفکب )  ) نوـچ و 

ریثأت نانآ  گنـس  لدب   ) دیدرگ عقاو  یهلا )  ) محر دروم  امـش  دـیاش  دیـسرتب  ترخآ ) باذـع  زا   ) تسا امـش  رـس  تشپ  هچنآ  و  هتـشذگ )
(46 ( ) دنکیمن

(47  ) دندومنیم ضارعا  نآ  زا  رافک )  ) هکنآ رگم  دماین  اهنآ  رب  راگدرورپ  تایآ  زا  ياهیآ  چیه  و 

تایآ حیضوت 

هراشا

باوج رد  يدوب  یلاح  هچ  رد  تداهـش  زا  سپ  هک  دوشیم  لاؤس  يو  زا  ایوگ  هک  تسا  راجن  بیبح  تیاکح  زا  فانیتسا  َۀَّنَجلا  ِلُخدا  َلِیق 
یِموَق َتَیل  ای  َلاـق  اـمن  لوزن  یهلا  تمحر  راد  رد  ینعی  وش  لـخاد  تشهب  رد  هدـش  هتفگ  نمب  مدیـسر  يدزیا  تمحر  راوجب  یتقو  دـیوگ 

تعامج يارب  دومن و  رهاظ  ار  دوخ  ناـمیا  هکنآ  زا  سپ  هک  دـهدیم  ربخ  بیبح  لوق  زا  ۀـیاکح  لاـعتم  تاذ  نیرـسفم  لوق  رب  اـنب  َنوُمَلعَی 
راسگنس ار  وا  یلوقب  هدمآ  رب  وا  مادعا  ماقم  رد  رافک  تعامج  دینادرگ  غیلبت  قح  نیدب  ار  نانآ  دوشگ و  زردنا  تحیـصنب و  نابز  هیکاطنا 

لـصا تسا و  یهلا  تمارک  راد  هک  تشهب  لخاد  دیدرگ و  زئاف  تداهـش  ماقمب  یتقو  دیدرگ  كاله  ات  دندرک  شلامیاپ  یلوقب  دندومن و 
نشور و شراگدرورپ  نایاپیب  ياهتمحر  زا  شرونم  بلق  حور و  دیـسریم و  يزور  يوب  مداـمد  يدـبا  تاـیحب  شراـگدرورپ  دزن  دـش و 

. دندروآ یم  نامیا  دنتسنادیم و  ارم  تلزنم  نم  ناسک  موق و  شاک  هک  دومنیم  وزرآ  هدیدرگ  ظوظحم 
زا هتشاد و  یمارگ  ارم  ماهدیدرگ و  مراگدرورپ  ترفغم  تمحر و  لومـشم  هنوگچ  دنتـسنادیم  َنیِمَرکُملا و  َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اِمب 

هداد رارق  تشهب  لها  ناگرزب 

25 هحفص : 
ماهدیسر یماقم  هچب  یتسرپتب  كرت  نامیا و  رثا  رد  نم  هک  دنتسنادیم  موق  شاک  ینعی  دشاب  هیماهفتسا  ءام  ِیل ) َرَفَغ  اِمب   ) رد ام )  ) دوشیم
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. ماهدیسر ماقم  نیاب  ادخ  ندیزرمآب  هک  دنتسنادیم  شاک  ینعی  دشاب  هیردصم  ءام )  ) دوشیم و 
دنک یم  ثیدح  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  شردپ  زا  وا  یلیل و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  یبلعث  ریـسفت  رد 

راجن بیبح  سی )  ) بحاص مود  ع »  » بلاط یبا  نب  یلع  یکی  دندشن  رفاک  ندز  مهب  مشچ  ردقب  هک  دنرفن  هس  اهتما  زا  نیقباس  هدومرف  هک 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  اهنآ  لضفا  و  َنوُقیِّدِّصلا ) ُمُه   ) تسا لیزج  وا  مان  هک  نوعرف  لآ  نمؤم  موس 

ریمـض عجرم  ارهاظ  َنوُدـِماخ  مُه  اذِإَف  ًةَدِـحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  َتناک  نِإ  َنِیلِزنُم - اّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍدـنُج  نِم  ِهِدـَعب  نِم  ِهِموَق  یلَع  انلَزنَأ  ام  َو 
لزان باذـع  هیکاطنا  تعامج  نآ  رب  تفر  الاب  نامـسآب  یلوقب  دنتـشک و  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  راـجن  بیبح  ود  ره  هدـعب ) هموق و  )
دندوب نآ  زا  رترادقمیب  اهنآ  هک  اریز  دتسرفب  ینوشق  نامـسآ  زا  نانآ  تکاله  يارب  دنوادخ  هکنآ  هن  دوب  ینامـسآ  هحیـص  نآ  دیدرگ و 

يرای و  ص »  » مرکا لوسر  نأش  يارب  دهدیم  ربخ  یلاعت  يادخ  هک  ردب  زور  رد  هکئالم  لوزن  دنیآ و  دورف  نانآ  تکاله  يارب  هکئالم  هک 
. دوب ادخ  نید 

میداتـسرفن راجن  بیبح  زا  دـعب  موق  هکنیا  رب  ام  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  ینعم  هکنیا  رب  انب  هیفان و  هن  تسا  هلوصوم  انک ) ام   ) رد ام )  ) یلوقب و 
لثم هک  دوب  نآ  ریغ  ای  لیئربج  دایرف  نآ  دیدرگ و  عقاو  ینامسآ  هحیص  کیب  نانآ  تکاله  هکلب  میداتسرفیم  هقباس  مما  يارب  هک  ار  هچنآ 

. دندرم هعفد  کی  رافک  یگهمه  ددرگ  شوماخ  يداب  کیب  هک  یشتآ 
َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ّالِإ  ٍلوُسَر  نِم  مِهِیتأَی  ام  ِدابِعلا  یَلَع  ًةَرسَح  ای 

« هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس  »

دندید ار  باذع  راثآ  یتقو  هک  تسا  رافک  لوق  زا  ۀیاکح  تمادن  ترسح و  هکنیا  - 1

26 هحفص : 
میدوب و هدشن  التبم  باذعب  میدوب  هدروآ  نامیا  نانآب  میدوب و  هتشکن  ار  نالوسر  ام  رگا  اترسح ) او   ) دنتفگ هنافسأتم  دندیدرگ و  نامیشپ 

. تسین شیپ  هیآب  طوبرم  تسا و  لقتسم  مالک  رخآ ) ات  مهیتأی  ام   ) ینعم هکنیا  رب  انب 
تسا ناراوگرزب  نآ  رب  فسأت  ياج  هدومرف  ناربمیپ  نالوسر و  یگرزب  تمظعب و  رظن  هک  دشاب  ادخ  زا  ةراعتـسا  ترـسح  هکنیا  دیاش  - 2

. دندومن ّتیذا  افج و  روط  هکنیا  دندش  هداتسرف  ناشتاجن  قیرطب  ندومن  تیاده  يارب  هک  ادخ  ناگدنبب  روعشیب  مدرم  هک 
دنتـسنادن و ناـنآ  اـیآ  هک  دـنادرگیم  رـضحتسم  هبنت  يارب  ار  هکم  لـها  َنوـُعِجرَی  ـال  مِهَیلِإ  مُهَّنَأ  ِنوُرُقلا  َنِم  مُـهَلبَق  اـنکَلهَأ  مَـک  اوَرَی  مـَل  َأ 
ار نانآ  هنوگچ  ناربمیپب  افج  یهلا و  رماوا  تفلاخم  رثا  رد  دندوب و  اهنآ  زا  شیپ  ياهنرق  رد  هک  رافک  زا  یتعامج  رایسب  هچ  هک  دندیمهفن 

. دومن دهاوخن  هدومنن و  تشگزاب  ایندب  اهنآ  زا  يدحا  میدینادرگ و  كاله 
ایآ هدومرف  دشیم  هدید  نوچ  هدوب و  یقاب  زونه  هدیدرگ  كدنم  اهرهش  یبارخ  رثا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  ایوگ 

اب هدـیدرگ و  اهنآ  ریگنماد  تفلاخم  يور و  جـک  رثا  رد  نانآ  ناگتـشذگ  رب  هک  ار  باذـع  راثآ  دـننیبیم  هک  یتروص  رد  ینعی  دـندیدن 
. دندرگیمن هبنتم  هنوگچ  لاحنیا 

زیخاتسر زور  رد  هقحال  هقباس و  مما  زا  رشب  دارفا  مامت  هک  دناهدومن  تمایق  رب  لمح  ار  هیآ  نیرـسفم  َنوُرَـضُحم  انیََدل  ٌعیِمَج  اَّمل  ٌّلُک  نِإ  َو 
. دیسر دنهاوخ  دوخ  لمع  شاداپ  ازجب و  کی  ره  دنناگدش و  رضاح  یلاعت  قح  روضح  رد  ینعی  ام  دزن 

مامت لماش  دراد و  مومع  هیآ  رد  لک  ظفل  دشاب و  یلاعت  قح  يروضح  ملعب  هراشا  دیاش  درادن و  تمایقب  صیصخت  دراد  قالطا  هیآ  نکل 
هدنیآ هتـشذگ و  نامز  هک  اریز  دنعمج  ام  هیملع  هطاحا  رد  رـضاح و  ام  دزن  امامت  ادبا  الزا و  هک  ددرگیم  دننامز  رد  قرفتم  هک  یتادوجوم 
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دیامنیم ینآ  وا  هیملع  هطاحاب  تبسن  لاح  و 

27 هحفص : 
ینعم ناکم  نامز و  هبترم  نآ  رد  هکلب  دیامنیم  ياهطقن  لثم  لالجلا  وذ  درف  نآ  هطاحاب  تبـسن  اهناکم  مامت  هک  یناکم  دـعب  تسا  نینچ  و 

َو ( 3  ) هیآ ابس )  ) هروس ٍنِیبُم ) ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ُرَبکَأ  َو ال  َِکلذ  نِم  ُرَغـصَأ  َو ال  ِضرَألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاقثِم  ُهنَع  ُبُزعَی  ال   ) درادن
هک تسا  هکنیا  هتمظع  تلج  وا  يدمرـس  تردـق  یلزا و  ملع  هناشن  َنُولُکأَی و  ُهنِمَف  ابَح  اهنِم  اـنجَرخَأ  َو  اـهانیَیحَأ  ُۀَـتیَملا  ُضرَـألا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ 
زا ددرگیم و  مرخ  زبس و  هدومن  ادیپ  ياهزات  تایح  ایوگ  ناتسبات  لصف  رد  دوشیمن  هدیئور  نآ  زا  یهایگ  ناتسمز  لصف  رد  هک  هدرم  نیمز 

. دیئامنیم هیذغت  نآب  امش  دیدرگ و  دهاوخ  هدیئور  تابوبح  نآ 
دارفا دراد  تردق  روط  نیمه  ددرگ  دیدپ  نآ  زا  تایح  راثآ  دنادرگ و  هدـنز  ار  هدرم  نیمز  دراد  تردـق  هک  يروط  نیمه  هکنیا  هب  هراشا 

. دیامن اطع  اهنآب  ینیون  تایح  دنادرگ و  هدنز  تمایق  رد  ار  رشب 
تردـق راهظا  رـشب و  رب  نانتما  ماقم  رد  لاعتم  تاذ  زین  ِهِرَمَث و  نِم  اُولُکأَِیل  ِنُویُعلا  َنِم  اهِیف  انرَّجَف  َو  ٍبانعَأ  َو  ٍلیَِخن  نِم  ٍتاّنَج  اهِیف  اـنلَعَج  َو 

لقع مشچب  دـنرگنب و  تقلخ  ملاـع  رـسارس  رد  ار  یلزا  تمکح  ملع و  تردـق و  دـننک و  رظن  هک  دـهد  رکذـت  ار  رـشب  هک  هدـمآ  رب  دوخ 
رد هک  يراجـشا  اهناتـسوب و  زا  ملاع  ماظن  رد  ار  یهلا  تردق  لامک  تقو  نآ  دـنهد  رارق  یـسرزاب  رظن و  تحت  ار  تقلخ  ملاع  یگنوگچ 

ار بآ  ياههمـشچ  نیمز  رد  هک  تسا  هکنیا  وا  تردـق  لامک  زا  زین  دـید و  دـنهاوخ  روگنا  ناتخرد  امرخ و  ياـهلخن  زا  میداد  رارق  نیمز 
. دنروخب راجشا  هویم  زا  هکنآ  ات  میداد  نایرج 

ات ینعم  نیاب  دـناهداد  اولکأیل )  ) رب فطع  هلوصوم و  ار  ام )  ) یـضعب دـناهدومن  ینعم  روط  ود  ار  هلمج  هکنیا  نیرـسفم  مِهیِدـیَأ  ُهتَلِمَع  ام  َو 
یکش دناهدرک و  نآ  ریغ  يرایبآ و  تمحز  راجشا و  سرغ  زا  دناهدومن  لمع  دوخ  ياهتسدب  هک  ار  هچنآ  راجشا و  هویم  زا  هکنیا 

28 هحفص : 

ات 50] تایآ 47  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

َو ( 47  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ُهَمَعطَأ  ُهّللا  ُءاشَی  َول  نَم  ُمِعُطن  َأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّـمِم  اوُقِفنَأ  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
َو ال ًۀَیِصَوت  َنوُعیِطَتـسَی  الَف  ( 49  ) َنوُمِّصِخَی مُه  َو  مُهُذُخَأت  ًةَدِـحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  َنوُرُظنَی  ام  ( 48  ) َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدعَولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی 

(50  ) َنوُعِجرَی مِِهلهَأ  یلِإ 

همجرت

هک یـسکب  میهدب  ماعط  ام  ایآ  دنیوگ  نینمؤمب  خساپ  رد  رافک  دیئامن  قافنا  هدومن  امـش  يزور  دنوادخ  هچنآ  زا  دوشیم  هتفگ  رافکب  یتقو 
(48  ) دوب دیهاوخ  رهاظ  یهارمگ  رد  نینمؤم  امش  دهدیم و  ماعط  نانآب  دهاوخب  ادخ  رگا 

(49  ) دوب دهاوخ  یک  باذع ) تمایق و   ) هدعو هکنیا  دییوگیم  تسار  امش  رگا  نینمؤم ) يا   ) دنیوگ راّفک  و 
(50  ) دنیامنیم لادج  تموصخ و  رگیدکی  اب  ماگنه  نآ  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دریگب  ار  اهنآ  هک  ياهحیص  کی  رگم  دنربیمن  راظتنا  نانیا 

ندرک عوجر  رب  هن  ندومن و  تیصو  رب  هن  دنرادن  تردق  رگید  تفرگ ) ار  نانآ  هحیص  نآ  هاگ  ره  )
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29 هحفص : 
«1 (» مظعا هنیب  اننیب و  بویغلا  روتس  تلاح  هنود و  انلوقع  تهتنا  هنع و  انراصبا  ترصق  هنم و  انع  بیغت  ام  و 

[ تایآ حیضوت  ]

هراشا

دنادیمن و رشب  هچنآب  تبـسن  هدش  هدینـش  یـسانشتئیه  ياملع  زا  هدش و  هدید  تادوجوم  زا  هچنآ  ع »  » ریما ترـضح  یلوم  هنوگچ  نیبب 
اب هک  دـیدج  ياملع  یتح  دوب  دـهاوخ  دودـحم  شدوجو  لـثم  رـشب  ملع  هک  اریز  تسا  نینچ  يرآ  هدروآ  رامـشب  زیچاـن  درادـن  نآـب  ملع 
زا يرـشعب  زونه  ناشدوخ  فارتعاـب  دنـسانشب  ار  اـهنآ  تادوجوم  تارک و  نیمز و  تاـقبط  هک  دناهتـشامگ  هکنیا  رب  تمه  ماـمت  تیدـج 

شیادـیپ روهظ و  ینادزی  ضیف  همـشچ  رـس  زا  هک  ملاوع  تسا  یهانتمان  یلاعت  قح  ضیف  هک  يروط  نیمه  دـناهدیدرگن  فقاو  نآ  راـشعا 
تـسا ناویح  تسوپ  ندنک  ینعمب  خلـس  خلـسن )  ) َنوُِملظُم مُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُهنِم  ُخَلـسَن  ُلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو  دوب  دـهاوخن  يدـحب  دودـحم  هدومن 

ءایـض و يور  هک  دنام  یتسوپ  دننام  بش  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  تسوپ و  ندـنکب  هدومن  هیبشت  بش  زا  ار  زور  ندـمآ  نوریب  ةراعتـسا 
. دراذگیم یکیرات  رد  ار  امش  دناشوپیم و  ار  زور  ینشور 

تکرح نیمهب  هتـسب  تادوجوم  ماظن  ددرگیم و  دیدپ  مه  درگب  تادوجوم  تکرح  زا  هک  تسا  یهلا  تردق  ياههناشن  زا  زور  بش و  و 
گرزب و دـیدرگیمن  دـلوتم  رداـم  زا  یلفط  چـیه  دیـسریمن و  رمثب  ياهناد  چـیه  دنتـشگیمن  مـه  لاـبند  زور  بـش و  رگا  تـسا  يرود 

نازیم کـی  يور  ار  ملاـع  لوصا  هدـینادرگ و  فظوم  یلمع  ماـجناب  دوـخ  هبترم  رد  ار  يزیچ  ره  هک  ملاـع  مظاـن  یبرم و  تسا  راوـگرزب 
. هدینادرگ بترم  یشخب  تایح  حیحص 

-----------------------------------
مینکیم فیـصوت  وت  تنطلـس  تمظع  زا  مینکیم و  بجعت  وت  تردـق  زا  میرگنیم و  وت  تقلخ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا  زیچان  هچ  ینعی  ( 1)

بیغ ياههدرپ  تسا و  رـصاق  نآ  مهف  زا  ام  ياهدرخ  تسهاتوک و  نآب  ندیـسر  زا  ام  ياههدید  تسا و  ناهنپ  ام  زا  هچنآ  هک  یتروص  رد 
. دوب دهاوخ  كدنا  مینیبیمن  هچنآب  تبسن  مینیبیم  هچنآ  ینعی  تسا  رتگرزب  تسلیاح  زجاح و  وا  ام و  نیب 

30 هحفص : 
هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  لوسرب  دوخ  تردـق  هئارا  يارب  لاعتم  تاذ  هیآ  هکنیا  رد  ِمِیلَعلا  ِزیِزَعلا  ُریِدـقَت  َِکلذ  اَهل  ٍّرَقَتـسُِمل  يِرَجت  ُسمَّشلا  َو 

تکرح روطنیا  دوب و  دهاوخ  تکرح  رد  هشیمه  دوخ  رارقتسا  هاگرارق و  لحم  رد  دیشروخ  هک  دهدیم  ربخ  یسمش  عاضوا  زا  مّلـس  هلآ و 
. تساناد بلاغ  يادخ  ریدقتب  دیشروخ 

دومن جارختسا  ناوت  بلطم  ود  هیآ  هکنیا  زا 

ینعی درادن  یعضو  تکرح  تسا و  تباث  نآ  رد  هک  تسا  یهاگ  رارق  دیشروخ  يارب  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  نینچ  رقتـسم  هملک  زا  یکی 
تباث نیمز  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  میدق  تئیه  رد  هچنآ  فالخب  تسا  كرحتم  دوخ  رادم  رد  هکلب  دـنکیمن  زواجت  دوخ  زکرم  رقم و  زا 
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اب دندید  دراد و  یمئاد  یعـضو  تکرح  دیـشروخ  نانآ  هدیقعب  نوچ  دخرچیم و  نیمز  رودب  هعفد  کی  دیـشروخ  يزور  هنابـش  ره  رد  و 
رد هک  تسا  نامـسآ  یقیقح  طسو  ای  رقتـسمل )  ) زا دوصقم  دناهتفگ  دناهدومن و  یتاهیجوت  هک  تسا  هکنیا  دهدیمن  قفو  رقتـسمل )  ) هملک

ناتسمز رد  تسا  نآ  لزانم  ندیسر  یهتنمب  دوصقم  ای  هدیدرگ  نکاس  هتفرگ و  رارق  اجنآ  رد  ایوگ  هک  ددرگیم  مک  يروط  تکرح  اجنآ 
دنکیم تکرح  دوخ  رودب  نیمز  هک  دیدج  فشک  رب  انب  نکل  دومن  دهاوخن  زواجت  نآ  زا  طوبه  نیح  عافترا و  عقوم  رد  ینعی  ناتـسبات  و 

زا یکی  هیآ  هکنیا  دـنکیمن و  زواـجت  دوـخ  هاـگرارق  زا  ینعی  تـسا  تباـث  دوـخ  هاـگرارق  رد  دیـشروخ  هـک  ددرگیم  حـضاو  هـیآ  ینعم 
ار نآ  فـالخ  هیآ  دـخرچیم و  نیمز  رودـب  دیـشروخ  هـک  دـندوب  قـفتم  تـئیه  ياـملع  ناـمز  نآ  رد  اریز  دوریم  رامـشب  نآرق  تازجعم 

. دناسریم
ینعی تسا  نایرج  رد  هشیمه  دیامنیمن  زواجت  دراد  هک  یهاگرارق  رقتسم و  زا  دیـشروخ  هکنیا  اب  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا  زین  و 
تباث دنکرحتم و  همه  هک  دننینچ  يدام  تادوجوم  مامت  هک  هدیدرگ  تباث  دـیدج  تئیه  رد  هچنانچ  ددرگیم  دوخ  هرئاد  رد  دوخ و  رودـب 

. دوب دهاوخ  یلاعت  يراب  ياتکی  تاذ  طقف  ریغتی  و ال 

31 هحفص : 

میدق تئیه  ياملع  يارب  هام  لزانم  یماسا 

. میدینادرگ ررقم  ییاهلزنم  رمق  يارب  هک  تسا  هکنیا  یهلا  تردق  ياههناشن  زا  زین  ِمیِدَقلا و  ِنوُجرُعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ُهانرَّدَق  َرَمَقلا  َو 
هک ددرگیم  ییامرخ  هخاش  دـننام  دومن  یط  ار  اـهلزنم  یتقو  دـیامن  روبع  اـهلزنم  نآ  زا  دـیاب  یهاـم  ره  رد  دراد  لزنم  تشه  تسیب و  هاـم 

هلاس کی  هخاش  هک  دشاب  هکنیا  امرخ  هخاشب  لاله  هیبشت  هجو  دیاش  دیامنیم و  دوع  شلوا  لزنمب  ایناث  هدش  هدـیئور  لاس  کی  ای  هام  شش 
. لاله لثم  ددرگیم  جک  دش  کشخ  یتقو  امرخ 

يأرب هام  لزانم  یماسا  َباسِحلا ) َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرَّدَق  َو  ًارُون  َرَمَقلا  َو  ًءایِض  َسمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه   ) هیآ 6 سنوی  هروس  رد 
: تسا ریز  حرشب  میدق  تئیه  ياملع 

(12  ) هربذلا ( 11  ) ههبجلا ( 10  ) فرطلا ( 9  ) هرشلا ( 8  ) عارزلا ( 7  ) هعتهلا ( 6  ) هعقهلا ( 5  ) ناریدلا ( 4  ) ایژلا ( 3  ) نیطبلا ( 2  ) نیطوشلا ( 1)
دعس ( 22  ) هدلبلا ( 21  ) ماعنلا ( 20  ) هلوشلا ( 19  ) بلقلا ( 18  ) لیلکالا ( 17  ) ینابرثلا ( 16  ) رفغلا ( 15  ) كامسلا ( 14  ) ءاوعلا ( 13  ) هقرصلا

زا یکی  رد  هام  زا  بش  ره  رد  رمق  ءاـشرلا و  ( 68  ) رخؤملا ( 27  ) مدقملا ( 26  ) هیبخالا دعس  ( 25  ) دوسلا دعس  ( 24  ) علب دعس  ( 23  ) حباذلا
تئیه لها  نکل  دـنام  دـهاوخ  قاحم  رد  دـشاب  مامت  یـس  رگا  بش  ود  رد  دـشاب و  مک  یـس  رگا  بش  کـی  ددرگیم و  دراو  لزاـنم  هکنیا 

. دوب دهاوخن  نآ  رب  يدامتعا  تسا  نیمخت  نظب و  دیدج  میدق و  ياملع  راتفگ  مامت  هک  تسناد  دیاب  دنرادن و  اهلزنم  نیاب  ییانتعا  دیدج 
نیرین هب  هراشا  دوخ  یلزا  تردـق  ذوفن  ملاع و  ماظن  ماقم  رد  لاعتم  تاذ  ِراهَّنلا  ُِقباـس  ُلـیَّللا  اـَل  َو  َرَمَقلا  َكِردـُت  نَأ  اـَهل  یِغَبنَی  ُسمَّشلا  اـَل 

هام و زا  کی  ره  یهلا  تردق  لامک  زا  هک  دیامنیم  رشب  دزشوگ  هدومن و  دنوریم  رامشب  ناهج  ناکرا  زا  نکر  ود  هک  دیشروخ  هام و  ینعی 
لحنم لتخم و  ملاع  ماظن  دـنیامن  زواجت  ياهرذ  دوخ  رادـم  زا  رگا  هک  دـنراد  دوخب  صوصخم  یتکرح  ریـس و  یلزنم و  ماقم و  دیـشروخ 

زواجت دوخ  رادم  زا  هک  دزسن  ار  دیشروخ  هک  یلاعت  هلوق  دراد  نیمهب  هراشا  دیدرگ و  دهاوخ 

32 هحفص : 
زور و ندش  بئاغ  زا  بش  هک  اریز  دیدرگ  دهاوخن  دیدپ  بش  دشابن  زور  ات  دریگ  تقبـس  زور  رب  بش  دوشیمن  زین  دـسرب و  هامب  دـیامن و 
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. دیامنیم رهاظت  دیشروخ  هئارا  زا  نیمز  هلولیح 
ۀحابس و احبس و  حبس  لاقی  ءاوهلا  یف  ءاملا و  یف  عیرسلا  ّرملا  حبسلا   ) هتفگ نینچ  حّبـس )  ) تغل رد  تادرفم  رد  َنوُحَبـسَی  ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو 

مامت نینچمه  دیـشروخ و  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  هیآ  هکنیا  زا  « 1» نایاپ َنوُحَبـسَی )» ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو   » وحن کلفلا  یف  موجنلا  ّرمل  ریعتـسا 
دوخ رودـب  بآ  رد  رگانـش  لثم  دوخ  رادـم  رد  کـی  ره  هکلب  دـنرادن  یعـضو  تکرح  دوشیم  مولعم  هیآ  رد  لـک )  ) ظـفل زا  هک  بکاوک 
نیمز لماش  هیآ  رد  لک )  ) ظفل تارک و  یقاب  لثم  تسا  ام  نیمز  تارک  هلمج  زا  دنیامنیم و  هئاضتـسا  دیـشروخ  رون  زا  دـننکیم و  تکرح 

تسا و زور  تسا  عقاو  دیـشروخ  لباقم  هک  شفرط  نآ  دـیامنیم  يرود  تکرح  نوچ  دـیامنیم و  يرود  تکرح  مهنآ  هک  ددرگیم  مه  اـم 
. تسا کیرات  بش و  دوشیم  دیشروخب  تشپ  هک  شفرط  نآ  نشور و 

نآ يالاب  ار  یسرک  دندرمشیم و  ددع  تفه  ار  اهنامسآ  هک  دنتفگیم  میدق  تئیه  لها  هک  يروط  نآ  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  هیآ  هکنیا  زا 
کلف رد  خیم  لثم  هک  ناگراتس  زا  ریغ  نانآ  هدیقعب  هدیبسچ و  مه  درگ  رب  زایپ  ياههدرپ  لثم  وت  رد  وت  ار  كالفا  همه و  يالاب  ار  شرع  و 

يزورهنابش ره  دنیوگ  دنروآیم و  رامـشب  متـشه  نامـسآ  هک  كالفالا  کلف  ینعی  دننکیم  تکرح  كالفا  طسوتب  هدش و  هدیبوک  دوخ 
تکرح هرایـس  تفه  زج  ناگراتـس  مامت  تسا و  نآ  يالاب  کلف  بدـحم  اب  سامم  یکلف  ره  رعقم  دـخرچیم و  ام  نیمز  رودـب  هرود  کی 

مه اضف  یتح  يزیچ  اهنآ  يالاب  دنرادن و 
-----------------------------------

بآ رد  طـسبنم  عیرـس و  تکرح  درک  تکرح  بآ  رد  دوـش  هتفگ  هکنآ  لـثم  ءاوـه  رد  تسا و  بآ  رد  عیرـس  تکرح  حبـس )  ) ینعی ( 1)
هلوق لثم  نآ  لاثما  هیآ و  هکنیا  دشابیمنوأ  ار  ( َنوُحَبـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو   ) لثم هدـش  لامعتـسا  کلف  رد  موجن  تکرح  رد  ازاجم  دـیدرگ و 

دیشروخ دوخ  هک  دراد  تلالد  نینچ  هیآ  الوا  دناسریم . ار  نآ  فالخ  یتاهجب  یمَسُم ) ٍلَجَِأل  يِرجَی  ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَـس  َو   ) یلاعت
عاضوا ناگراتـس و  مامت  نیرین و  هک  دراد  تلالد  هیآ  رد  نوحبـسی )  ) زین و  ّلک )  ) ظفل ارهاظ  ایناث  اهنآ و  کـلف  هن  دـننکیم  تکرح  هاـم  و 
دننکیم يروانش  نآ  رد  هک  یطیحم  نامه  زا  دنکیم و  شدرگ  دوخ  رودب  بآ  رد  هک  دننام  يروانش  لثم  دوخ  هاگرارق  رقم و  رد  یـسمش 

ع»  » اضر ماما  زا  یثیدح  ُِکبُحلا ) ِتاذ  ِءامَّسلا  یلاعت  هلوقب  عجار  هیآ 7  تایراذلا   ) هروس رد  ریسفت  هکنیا  مشش  دلج  رد  دندرگیمن  جراخ 
دیدج تئیه  بلاطم  زا  يرایـسب  هصالخ  دوش . عوجر  اج  نآب  هدـش  لقن  تایعیبط  ملاع  ترثکب  عجار  ع »  » قداص رفعج  ماما  زا  یثیدـح  و 

رـصحنم ار  تایدام  ملاوع  میدق  تئیه  هکنیا  لثم  میدـق  تئیه  فالخب  هدیـسر  نیموصعم  زا  هک  یثیداحا  تایآ و  ضعب  اب  ددرگیم  قباطم 
یلاعت قح  نوچ  هک  یلقع  لیلدـب  مه  هک  یتروص  رد  دنـشابیم  یلاـخ  هّیح  تادوجوم  زا  كـالفا  ناـنآ  ناـمگب  دـندرکیم و  کـلف  تشهب 

جهن زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  هک  یتاجانم  نآ  لثم  یلقن  لیلدـب  مه  دـینادرگ و  دودـحم  ار  وا  ضیف  دوشیمن  تسا  قلطم ) ضاـیف  )
هک دنکیم  تیاور  تمـصع  تیب  لها  زا  هک  دننکیم  لقن  هینامعنلا ) راونا   ) رد يرئازج  هّللا  ۀمعن  دیـس  لیلج  دّیـس  زا  زین  و  دش . لقن  هغالبلا 

تشهب و یتح  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هدـینادرگ و  نازیوآ  شرعب  ار  اهنآ  هدـیرفآ و  لیدـنق  رازه  دـصکی  یلاعت  يادـخ  )
هراشا رازه  دـص  ددـع  تسا  مولعم  و  دـنادیمن . ادـخ  زا  ریغب  یـسک  تسا  لیدانق  یقاب  رد  هچنآ  هداد و  رارق  لیدـنق  کـی  رد  اـمامت  خزود 

لیدنقب هیبشت  هک  تسا  اههرجم  لیدانق  زا  دوصقم  ارهاظ  و  دشاب . ددع  نیاب  ملاوع  ندوب  دودـحم  ضرغ  هکنآ  هن  تسا  تادوجوم  ترثکب 
. تسا اههرجم  مامت  زکرم  شرع  تسا و  نامدوخ  ناشکهک  نیمه  زا  ترابع  نآ  دناهدومن و 

34 هحفص : 
دومرف تسا  مدآ  هبق  هکنیا  موش  تیادف  تفگ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رب  دـش  دراو  يدرم  دـننکیم  تیاور  نینچ  یفاک  باتک  زا 

هگ قلخ  زا  رپ  تسا  يدـیپس  نیمز  اهنآ  همه  رد  هک  تسا  برغم  هن  یـسامش و  برغم  تشپ  رد  تسا  دایز  ياههبق  ادـخ  کلم  رد  يرآ و 
. هن ای  هدش  هدیرفآ  مدآ  دننادیمن  دننکیمن و  ار  ادخ  ینامرفان  ینیعلا  ۀفرط  دنیامنیم و  هئاضتسا  شرونب 
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نادنمـشناد ضعب  لوق  رب  انب  نکل  تسا  تسرد  عقاو و  قباطم  شبلاطم  دـص  رد  دـص  دـیدج  تئیه  هک  مدرگ  یعدـم  مهاوخیمن  هصـالخ 
هکنیا دـنکیم و  زجع  راهظا  زاب  ددرگیم و  هریخ  لقع  هک  دـیوگ  يردـقب  ار  تاقولخم  یتدایز  تعـسو و  تمظع و  دـیدج  تئیه  رد  نوچ 

. دوب دهاوخ  یهلا  یهانتم  ریغ  ضیف  بسانم  نایب  روط 
رگا تسا  تیؤر  سح و  رب  بابـسا  طسوتب  دیدج  تئیه  يانبم  تسا و  نیمخت  سدـح و  باسح و  يور  زا  طقف  میدـق  تئیه  يانبم  زین  و 

دامتعا نآ  رب  تسه  نآ  رب  يدهاش  رابخا  تایآ و  زا  هک  يردق  نآ  نانآ  تایفـشک  زا  ام  دوب و  دـهاوخ  رایـسب  تاهابتـشا  مه  اهنآ  رد  هچ 
. تشاذگ میهاوخ  ناکمالا ) ۀعقب   ) رد ار  نآ  یقب  ام  مینکیم و 

یهانتم ریغ  ضیف  تردق و  مومع  ياه  هناشن  زا  زین  َنُوبَکرَی و  ام  ِِهلثِم  نِم  مَُهل  انقَلَخ  َو  ِنوُحشَملا - ِکلُفلا  ِیف  مُهَتَّیِّرُذ  انلَمَح  ّانَأ  مَُهل  ٌۀَیآ  َو 
نیمز و زا  هک  يروط  نامه  تسا  یتشک  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدومن  مهارف  یلئاسو  رـشب  جایتحا  عفر  يارب  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  قلطم  ضایف 

نافوط عقوم  یهلا  ماهلاب  ع )  ) حون ترـضح  هک  حون  یتشک  لثم  اهیتشک  طسوتب  دـندرگیم  دـنمهرهب  نیمز  ياـههایگ  تاـبوبح و  راجـشا و 
. دیدرگ دیهاوخ  دنمهرهب  زین  نآ  زا  دومن  رپ  مدرم  امش  دادجا  ءابآ و  زا  تخاس و  یتشک  دوخ  تسدب 

دیاش تسا  ندوب  رپ  ینعمب  هک  نوحـشملا )  ) هنیرقب نکل  ددرگیم  قالطا  دـالوا  رب  رتشیب  هچ  رگا  تسا  قلخ  ینعمب  اـجنیا  رد  هیرذ  دـنیوگ 
نینچ دوصقم  دیاش  دنتفای و  تاجن  قرغ  زا  هک  دشاب  نادالوا  ناردپ و  زا  ریثک  قلخ  مهتیرذ )  ) زا دوصقم 

35 هحفص : 
. میداد رارق  راب  رپ  یتشک  امش  هیرذ  تاجن  يارب  هک  دشاب 

( َنُوبَکرَی ام  ِِهلثِم   ) زا دوصقم  دـیاش  دـیوش و  راوس  نآ  رب  هک  میدـیرفآ  يرگید  ياهزیچ  یتشک  لاثم  هدومرف  رـشب  رب  نانتما  ماقم  رد  زاب  و 
شیپ زا  یکی  هکنیا  هریغ و  یشتآ و  ياهیتشک  هرایط و  لثم  هدیدرگ  عارتخا  اهنامز  هکنیا  رد  رشب  تسدب  یهلا  تیادهب  هک  دشاب  یلئاسو 

. دوریم رامشب  نآرق  ياهیئوگ 
. میامنیم همجرت  ار  نآ  زا  يرصتخم  هک  دراد  ینایب  هیآ  نیاب  عجار  سی )  ) هروس ریسفت  رد  نیهلأتملا  ردص 

هک تسا  ندبب  هراشا  ِنوُحـشَملا ) ِکلُفلا  و   ) تسا یناسنا  حورب  هراشا  مُهَتَّیِّرُذ ) انلَمَح  ّانَأ  مَُهل  ٌۀَیآ  َو   ) یلاعت هلوق  رد  هیرذـلا )  ) هتفگ نینچ 
هک اریز  تسا  يو  لامکتسا  زا  سپ  تسا  رورش  نامدرم  لزنم  هک  ایند  هکنیا  زا  یصالخ  هدش و  هدیرفآ  سفن  لامکتـسا  يارب  یتشک  لثم 

هراوهگب جاتحم  هک  لفط  لثم  لعفلاب  هن  تسا  لامک  ياراد  هوقلاب  و  ییالویه ، لقع  مدعب و  هیبش  تسا  یفیعـض  زیچ  تقلخ  لوا  رد  سفن 
ناکـس هلزنمب  اهنآ  هک  دـشابیم  هک  ردـم  ياوق  زا  ولمم  یناسنا  سفن  هک  تسا  نیاب  هراشا  هیآ  رد  نوحـشم ) و   ) دوب دـهاوخ  مزاول  یقاـب  و 
نییعت یـصاخ  تلآ  یـصوصخم و  لمع  اهنآ  زا  کـی  ره  يارب  دـیامن  ادـیپ  ناـیرج  یتشک  هکنیا  يارب  دوب و  دـنهاوخ  نآ  لاـمع  هنیفس و 

. هدیدرگ
سفن دوب و  دـهاوخ  نآـب  قلعتم  سفن و  بوکرم  هک  تسا  یخزرب  یلاـثم  ندـبب  هراـشا  َنُوبَکرَی ) اـم  ِِهلثِم  نِم  مَُهل  اـنقَلَخ  َو   ) یلاـعت هلوق  و 
ياملع ناینیـشیپ و  ءاـمکح  زا  يرایـسب  يأر  تسا و  وا  رب  راوس  تسا  ربق  رد  خزرب و  ملاـع  رد  هک  یماداـم  تماـیق  عوقو  زا  شیپ  یناـسنا 
يایؤر تسا و  هکنیا  رب  دـهاش  اـمامت  هک  يوبن  ثیدـح  تاراـما و  تنـس و  باـتک و  يأر  تسا  هکنیا  رب  لـیلد  تسا و  هکنیا  رب  یمالـسا 

زا تسا  یماقم  شنایب  لحم  تسا و  ینالوط  نآ  نایب  هک  یتادیؤم  نآ  زا  اهنیا  ریغ  دوب و  دهاوخ  نآ  دـیؤم  زین  ناگدرم  تیاکح  هقداص و 
رهاظ تسا و  لیوأت  هکنیا  نکل  دوب  دهاوخ  وکین  رایـسب  دوخ  ياج  رد  تانایب  هکنیا  هچ  رگا  نایاپ ) . ) دشاب ماقم  هکنیا  زا  رتقیال  هک  نآرق 

يأرب ریسفت  دومن و  دامتعا  نآ  رب  دوشب  هک  یحیضوت  هکرابم و  هیآ 

36 هحفص : 
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. همالک قیاقحب  ملاعلا  هّللا  هدیدرگ و  روطسم  البق  هک  تسنامه  دیاین  مزال  هنع  یهنم 
یـسردایرف ناـنآ  يارب  تفرگ  قلعت  یتشک  لـها  ندـش  قرغ  یلاـعت  قح  هدارا  یتقو  َنوُذَـقُنی  مُه  ـال  َو  مَُهل  َخیِرَـص  ـالَف  مُهقِرُغن  أَـشَن  نِإ  َو 

. دوب دنهاوخ  وا  رما  رخسم  تادوجوم  مامت  و  نیمز ، ایرد ، بآ ، دریگب ، ار  یهلا  هدارا  تساوخ و  ولج  دناوت  یسک  هچ  دوب  دهاوخن 

ناهن ادیپ و  دنقح  رگشل  نامسآ  نیمز و  تارذ  هلمج 
يویند باذـع  زا  ار  مدرم  هک  ددرگیم  یهلا  بضغ  ریگولج  زیچ  ود  طقف  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا  ٍنیِح  یلِإ  ًاعاتَم  َو  اّنِم  ًۀَـمحَر  ّالِإ 

تسا یسدق  ثیدح  رد  هک  ّتینامحر  تفص  یکی  دهد  تاجن  هریغ  قرغ و  لثم 
( یبضغ یلع  یتمحر  تقبس  )

: هک هداد  رارق  صاخ  یعقوم  یتقو و  و  یّمسم ) لجا   ) یسک ره  يارب  ملاع  ماظن  قباطم  هک  یهلا  ياضق  رگید  و 
(. َنُومِدقَتسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخأَتسَی  (ال 

لیبق زا  يویند  باذـع  تسا  امـش  ياهتـسد  نیب  هچنآ  زا  دوصقم  دـیاش  َنوُمَحُرت  مُکَّلََعل  مُکَفلَخ  ام  َو  مُکیِدـیَأ  َنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
هک تسا  نآ  ریغ  ران و  منهج و  زا  يورخا  باذع  امش  رس  تشپ  زا  دوصقم  دشاب و  هریغ  یئامس و  یـضرا و  تایلب  زا  رگید  تافآ  ای  قرغ 

. دینام ظوفحم  ترخآ  ایند و  تافآ  زا  یلاعت  قح  هاگهانپ  رد  دنک و  محر  امشب  دنوادخ  دیاش  دیدومنن  تفلاخم  رگا 
لاح و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک  دهدیم  ربخ  ار  دوخ  ربمیپ  َنیِـضِرعُم  اهنَع  اُوناک  ّالِإ  مِهِّبَر  ِتایآ  نِم  ٍۀَیآ  نِم  مِهِیتَأت  ام  َو 
رد هک  ناشراگدرورپ  ياههناشن  زا  یناهرب  لـیلد و  چـیه  دـنیامنیم و  ضارعا  تقیقح  قح و  زا  هشیمه  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  راـفک  هیور 

تیاده لباق  ینامدرم  نینچ  هک  دـشاب  هراشا  دـیاش  دـننادرگیمرب  ور  هدومن و  ضارعا  نآ  زا  هکنآ  رگم  دـننیبیمن  دراد  شیامن  نانآ  لباقم 
. زادنیم تمحزب  ار  دوخ  نانآ  تیاده  يارب  وت  دوب  دنهاوخن 

تایآ ربدت  رظنب  هک  یسک  یعیرشت  تایآ  ینیوکت و  تایآ  زا  تسا  معا  تایآ 

37 هحفص : 
قیرط هک  دتـسرفب  ار  دوخ  ءارفـس  دیاب  رـشب  دارفا  تیاده  يارب  ناهج  هدـننیرفآ  هک  دـیامنیم  ناعذا  هتبلا  درگنب  ار  یهلا  تردـق  تمحر و 

یهاوخ و دوخ  دـناهتفر و  ورف  تعیبط  رازنجل  رد  نانچ  رافک  هنافـسأتم  نکل  دـنورن  ورف  يرـس  دوخ  هاچ  رد  دـنایامنب و  ار  نانآ  تداـعس 
دننک و هدهاشم  روانهپ  ناهج  هکنیا  رد  ار  ادخ  تردق  ياههناشن  هک  دننکیمن  زاب  مشچ  هک  هدینادرگ  لوغـشم  ار  نانآ  نانچ  یتسرپ  سفن 

دورف رـس  هدومن و  فارتعا  نآ  تیناقحب  دـننیب و  هب  ار  ینآرق  يامن  زجعم  تاـیآ  زین  دـنیامن و  فارتعا  نوک  ربدـم  یگهناـگی  تدـحوب و 
. دندرگ نآ  رماوا  عیطم  دنروآ و 

ات 67] تایآ 47  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

َو ( 47  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ُهَمَعطَأ  ُهّللا  ُءاشَی  َول  نَم  ُمِعُطن  َأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّـمِم  اوُقِفنَأ  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
َو ال ًۀَیِصَوت  َنوُعیِطَتـسَی  الَف  ( 49  ) َنوُمِّصِخَی مُه  َو  مُهُذُخَأت  ًةَدِـحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  َنوُرُظنَی  ام  ( 48  ) َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدعَولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی 

(51  ) َنُولِسنَی مِهِّبَر  یلِإ  ِثادجَألا  َنِم  مُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ( 50  ) َنوُعِجرَی مِِهلهَأ  یلِإ 
َنوُرَضُحم انیََدل  ٌعیِمَج  مُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَحیَص  ّالِإ  َتناک  نِإ  ( 52  ) َنُولَسرُملا َقَدَص  َو  ُنمحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  انِدَقرَم  نِم  انَثََعب  نَم  انَلیَو  ای  اُولاق 
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ِیف مُهُجاوزَأ  َو  مُه  ( 55  ) َنوُهِکاف ٍلُغُش  ِیف  َموَیلا  ِۀَّنَجلا  َباحصَأ  َّنِإ  ( 54  ) َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  ّالِإ  َنوَزُجت  َو ال  ًائیَش  ٌسفَن  ُمَلُظت  َموَیلاَف ال  ( 53)
(56  ) َنُؤِکَّتُم ِِکئارَألا  یَلَع  ٍلالِظ 

َمَدآ ِیَنب  ای  مُکَیلِإ  دَهعَأ  َمل  َأ  ( 59  ) َنُومِرجُملا اَهُّیَأ  َموَیلا  اوُزاتما  َو  ( 58  ) ٍمیِحَر ٍّبَر  نِم  ًالوَق  ٌمالَس  ( 57  ) َنوُعَّدَی ام  مَُهل  َو  ٌۀَهِکاف  اهِیف  مَُهل 
(61  ) ٌمیِقَتسُم ٌطارِص  اذه  ِینوُُدبعا  ِنَأ  َو  ( 60  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  مَُکل  ُهَّنِإ  َناطیَّشلا  اوُُدبعَت  نَأ ال 

َموَیلا ( 64  ) َنوُرُفکَت ُمتنُک  اِمب  َموَیلا  اَهوَلصا  ( 63  ) َنوُدَعُوت ُمتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ( 62  ) َنُولِقعَت اُونوُکَت  مَلَف  َأ  ًارِیثَک  الِبِج  مُکنِم  َّلَضَأ  دََقل  َو 
ّینَأَف َطارِّصلا  اوُقَبَتـساَف  مِِهُنیعَأ  یلَع  انـسَمََطل  ُءاشَن  َول  َو  ( 65  ) َنُوبِـسکَی اُوناک  اِمب  مُُهلُجرَأ  ُدَهـشَت  َو  مِهیِدـیَأ  اـنُمِّلَُکت  َو  مِهِهاوفَأ  یلَع  ُِمتَخن 

(66  ) َنوُرِصُبی
(67  ) َنوُعِجرَی َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتسا  اَمَف  مِِهتَناکَم  یلَع  مُهانخَسََمل  ُءاشَن  َول  َو 

38 هحفص : 

همجرت

هک یـسکب  میهدب  ماعط  ام  ایآ  دنیوگ  نینمؤمب  خساپ  رد  رافک  دیئامن  قافنا  هدومن  امـش  يزور  دنوادخ  هچنآ  زا  دوشیم  هتفگ  رافکب  یتقو 
تسار امـش  رگا  نینمؤم ) يا   ) دنیوگ راّفک  و  ( 48  ) دوب دیهاوخ  رهاظ  یهارمگ  رد  نینمؤم  امـش  دهدیم و  ماعط  نانآب  دـهاوخب  ادـخ  رگا 

هک یلاح  رد  دریگب  ار  اهنآ  هک  ياهحیـص  کی  رگم  دنربیمن  راظتنا  نانیا  ( 49  ) دوب دهاوخ  یک  باذع ) تمایق و   ) هدعو هکنیا  دـییوگیم 
تیصو رب  هن  دنرادن  تردق  رگید  تفرگ ) ار  نانآ  هحیـص  نآ  هاگ  ره  ( ) 50  ) دنیامنیم لادج  تموصخ و  رگیدـکی  اب  ماگنه  نآ  رد  اهنآ 

ندرک عوجر  رب  هن  ندومن و 

39 هحفص : 
(51  ) دوخ ناسک  لهاب و 

(52  ) دنناباتش دوخ  راگدرورپ  يوسب  اهربق  زا  نانآ  هاگان  سپ  دوشیم  هدیمد  رگید  هخفن  لیفارسا  روص  رد  یتقو ) )
هداد هدـعو  امـشب  نمحر  يادـخ  هک  تسا  نامه  هکنیا  دوشیم ) هتفگ  اهنآب   ) تخیگنارب نامدوخ  هاگباوخ  زا  ار  ام  یک  اـم  رب  ياو  دـنیوگ 

(53  ) دنتفگ امشب  یتسرد ) و   ) یتسارب ناربمیپ  دوب و 
(54  ) دنناگدنوش رضاح  ام  دزن  رشب ) دارفا   ) مامت ماگنه  نآ  رد  سپ  يدایرف  کی  رگم  دشابیمن ) تمایق  هعقاو  )

دیدرگیم لمع  ایند ) رد   ) البق هک  ار  هچنآ  رگم  دیوشیمن  هداد  ءازج  دیدرگ و  دهاوخن  دراو  یسک  رب  یملظ  كدنا  تمایق ) زور  نآ  رد  (و 
(56  ) دننامداش نادنخ و  ناشلمع  لغش و  رد  نایتشهب  تمایق )  ) زور نآ  رد  تقیقحب 

(57  ) دوب دنهاوخ  ناگدننک  هیکت - دوخ  ياهتخت  رب  یلاعت ) قح  تمحر   ) ياههیاس رد  ناشجاوزا  اب  نانآ  و 
(58  ) تسا اّیهم  تشهب  رد  دنهاوخب  هچ  ره  تاجهویم و  زا  تشهب ) لها   ) يارب و 

(59  ) دنناسر مالس  دورد و  اهنآب  نابرهم  راگدرورپ  فرط  زا  هکئالم 
(60  ) دیوش ادج  مه  زا  هک  دسر ) باطخ  ناراکهانگب  زور  نآ  رد  )

ینمـشد امـش  يارب  ناطیـش  هک  یتسردـب  دـینکن  ار  ناطیـش  تعاطا  هک  مدرکن  دـهع  امـش  اب  نم  ایآ  مدآ  نادالوا  يا  هک  دـسریم  باطخ  )
(61  ) دوب دهاوخ  راکشآ 

(62 ( ) دناسریم یلاعت  قح  تمحرب  ار  ناسنا  هک   ) تسار هار  تسا  نیمه  دیئامن و  تدابع  ار ) ادخ  ینعی   ) ارم و 
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(63  ) دینکیمن لقعت  ارچ  ایآ  هدینادرگ  هارمگ  ار  امش  زا  يرایسب  تعامج  ناطیش )  ) اققحم و 
(64  ) هدش هداد  هدعو  امشب  هک  تسا  یمنهج  نامه  هکنیا 

(65  ) دیدومنیم راکنا  هکنیا  يارب  دییآرد  منهج  رد  زورما  رافک ) يا  )
(66  ) دهدیم تداهش  دناهدرک  هچنآ  رب  اهنآ  ياهاپ  دیوگ و  نخس  ام  اب  نانآ  ياهتسد  مینزیم و  رهم  مدرم  ياهنهد  رب  تمایق ) زور   ) زورما
هار دـنناوت  اـجک  رگید   ) سپ دـناهدومن ) تداـع   ) هـک یهارب  دــنریگ  تقبــس  سپ  مـینادرگیم  وـحم  ار  ناـنآ  ياـهمشچ  میهاوـخب  رگا  و 

(67  ) دننیب هب  ار ) ناشتداعس  )
نتفر و رب  هن  دوب  دنهاوخن  اناوت  سپ  میروآ ) رد  رگید  لکشب  تیناسنا  تروص  زا  و   ) میئامن خسم  دوخ  هاگیاج  رب  ار  نانآ  میهاوخب  رگا  و 

(68  ) نتشگزاب رب  هن 

40 هحفص : 

تایآ حیضوت 

هراشا

تسا نینمؤم  لوسر و  نخـس  تیاکح  ُهَمَعطَأ  ُهّللا  ُءاشَی  َول  نَم  ُمِعُطن  َأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّمِم  اوُقِفنَأ  مَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
یف قافنا  قلطم  ای  هریغ  ةاکز و  لثم  بجاو  قوقح  زا  نادنمتسم  ءارقفب و  هدومن  اطع  امشب  یلاعت  يادخ  هچنآ  زا  دنتفگیم  رافکب  یتقو  هک 

یسک هچ  دشاب و  ریقف  یتسیاب  یـسک  هچ  دنادیم  رتهب  ادخ  دنتفگیم  دندومنیم و  زاب  يرذع  هار  دوخ  لخب  رب  نانآ  دیهدب  يزیچ  هّللا  لیبس 
. دادیم تورث  لام و  ءاینغا  لثم  ءارقفب  تساوخیم  ادخ  رگا  ینغ و 

. تشاد دهاوخ  رب  رد  يدایز  ياهتمکح  یضعب  رقف  یضعب و  ءانغ  هک  دنتسنادیمن  درخ  یب  لاهج  نامدرم  نآ  و 
جاتحم یتهجب  کی  ره  رـشب  دارفا  یتسیاب  هک  ایند  ریمعت  هلمج  زا  یتاهجب  مهنآ  هتفرگ  رارق  هیاپ  هکنیا  يور  ملاع  ماظن  یکی  اهنآ  هلمج  زا 

. ریقف هب  جاتحم  ینغ  ینغب و  جاتحم  ریقف  دننادرگ  مظنم  بترم و  ار  ملاع  روما  يرگید  تنواعمب  کی  ره  هک  دشاب  يرگیدب 
تدم و هدام و  زا  هدینادرگ  يرایسب  للعب  للعم  ار  یعیبط  روما  زا  يزیچ  ره  دوجو  هک  هدیدرگ  راوتـسا  هکنیا  رب  یهلا  تیـشم  نوچ  رگید 

نآ دیدرگ  دوجوم  یئیش  عوقو  طئارـش  للع و  مامت  یتقو  دوب  دهاوخ  يرگید  رب  بترتم  کی  ره  هک  يرامـشیب  للع  یقاب  ناکم و  نامز و 
جراخ یهلا  سومان  هکنیا  زا  زین  ءاـنغ  رقف و  دریذـپ و  ققحت  جراـخ  رد  یئیـش  نآ  یلاـعت  قح  یلزا  هدارا  ینعی  لـلعلا ) ۀـلع   ) هداراـب تقو 

. تشاد دهاوخ  تیلخدم  ملاع  ماظن  رد  اهنیا  مامت  رگید و  للعب  زین  رگید  نآ  يانغ  و  رایسب ، للعب  طوبرم  ریقف  نآ  رقف  تسین 
زا يریگولج  رـشب و  تاجن  يارب  مرک  لضف و  هار  زا  یلاعت  يادخ  هک  دوب  دهاوخ  یـشیامزآ  ناحتما و  ناسنا  يارب  زین  ءانغ  رقف و  رگید  و 

ریقف ددرگ  دنمهرهب  یهلا  یهانتم  ریغ  ضیف  زا  یتاهجب  يدرف  ره  هک  هدومرف  ررقم  یلئاسو  رورش  سفن 

41 هحفص : 
فاطلا دروم  تهجنیا  زا  دیامن و  تساوخرد  وا  زا  هتـشاد و  وا  مرکب  دیما  يور  یلاعت و  قحب  دـنمزاین  هشیمه  رکاش و  یـضار و  دوخ  رقفب 

زئاف یتاهج  زا  اـی  تهج  ود  زا  تقو  نآ  دـشاب ، راذـگ  رکـش  هشیمه  زین  دوش و  مک  يو  لـخب  زا  يردـق  قاـفناب  ینغ  و  ددرگ ، عقاو  یهلا 
یلیخ لام  تبحم  نوچ  رگید  و  دوریم ، رامـشب  یناسنا  دنمجرا  تافـص  نیرتالاب  زا  هک  تواخـس  تفـصب  ددرگیم  فصتم  یکی  ددرگیم ،
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ردقچ دیجم  هّللا  مالک  رد  نیبب  دیدرگ  دهاوخ  یهلا  فاطلا  دروم  وکین و  شاداپ  قحتـسم  دـیامن  قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  تسا  دایز 
َهّللا َّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َأ   ) هدومرف ( 50  ) هیآ هبوت  هروس  رد  هداد  ناگدننک  قافناب  فعاضم  فاعـضاب  شاداپ  ازج و  هدعو  فیرعت و  فیـصوت و 

رقف و رد  مدرم  فالتخا  تلعب  هراـشا  فرخز )  ) هروس رد  و  « 1 (» ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  َهّللا  َّنَأ  َو  ِتاقَدَّصلا  ُذُخأَی  َو  ِهِدابِع  نَع  َۀـَبوَّتلا  ُلَبقَی  َوُه 
راک یسک  يارب  رگید  یـسک  ینعی  دشیمن  يرگید  ریجا  یـسک  دندوب  ینغ  مدرم  مامت  رگا  « 2 (» ایِرخُس ًاضَعب  مُهُـضَعب  َذِخَّتَِیل   ) هدومرف ءانغ 

. دیدرگیم لتخم  ملاع  ماظن  درکیمن و 
ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ 

نایبلا عمجم  ریسفت  زا  ذوخأم  هیآ ) هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس  )

نخـس دنوادخ  هک  تسا  رافک  رب  در  ( 2 ( ) هداتق . ) دـنتفگیم نینچ  دـندرکیم  ارقف  ماعطاب  رما  هک  ییاهنآ  هب  هک  تسا  رافک  مالک  لـقن  ( 1)
هیرخـس و يور  زا  ای  نیکرـشم  رافک و  َنِیقِداص  ُمتنُک  نِإ  ُدـعَولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  نایاپ ) ( ) یـسیع نب  یلع   ) هدومن در  ار  نانآ  کیکر 

زا عالطا  بسک  يارب  ای  ءازهتسا 
-----------------------------------

وا دریگیم و  شدوخ  دـننکیم  قافنا  شـشخب و  ارقفب ) هچنآ  و   ) دـنکیم هبوت  لوبق  دوخ  ناگدـنب  زا  دـنوادخ  هک  دـننادیمن  مدرم )  ) ایآ ( 1)
دنکیم هبوت  لوبق  رایسب  هک  نابرهم  تسا  ییادخ 

. ددرگ مظنم  ملاع  روما  دنراد و  او  راکب  ار  رگید  ضعب  یضعب  هکنآ  ات  داد ) رارق  فلتخم  انغ  رقف و  رد  ار  مدرم  ( ) 2)

42 هحفص : 
هچ یک و  ییامنیم  دیدهت  باذعب  ار  ام  یهدیم و  امب  هک  ییاههدعو  هکنیا  هک  دـندومنیم  لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمیپ 

يویند شوگ  مشچ و  نیمهب  دیدرگ و  دهاوخ  عقاو  ایند  ملاع  نیمه  ضرع  رد  تمایق  ملاع  دندرکیم  نامگ  نینچ  اریز  دوب  دـهاوخ  ینامز 
هک دنتـسنادن  دوب و  دهاوخ  ینامز  هچ  ترخآ  هک  دندومنیم  لاؤس  تسا  نامز  فرظ  هک  یتمب )  ) هک دوب  هکنیا  دنیامن  سح  ار  نآ  دـنناوت 

طیحمب هیبش  ایندب  ترخآ  ملاع  تبسن  هکلب  دوب  دهاوخ  نآ  هجیتن  تیلعف و  نآ و  لصح  ام  نآ و  رب  طیحم  ملاع و  هکنیا  قوف  تمایق  ملاع 
مالک باوج  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هکنیا  دراد  مزال  نآ  ساـسحا  يارب  يرگید  رعاـشم  يوق و  شوگ و  مشچ و  و  نآ ، زکرمب  تسا  هرئاد 

. هدومرف ُدعَولا ) اَذه  یتَم   ) دنتفگیم هک  اهنآ 
هک یلاح  رد  دریگب  ار  نانآ  ۀـعفد  هک  يدایرف  کـی  رگم  دـنربیمن  راـظتنا  ناـنیا  َنوُمِّصِخَی  مُه  َو  مُهُذُـخَأت  ًةَدِـحاو  ًۀَحیَـص  اـّلِإ  َنوُرُظنَی  اـم 

. دنشابیم لادج  رد  مه  اب  لمع و  بسک و  لوغشم 
ءایبنا زا  یصاخشا  رگم  دمهفب  یتسردب  ار  تمایق  هعقاو  تیفیک  تسین  نکمم  يو  يارب  دراد  تایح  ایند  هکنیا  رد  هک  یمادام  ناسنا  نوچ 
هکنیا يارب  یهلا  ماهلاب  دنـشابیم  هّللا ) دـنع  دـیؤم   ) هک یـصاخشا  نینچ  هدـش و  زاب  ناـنآ  يرهاـظ  مشچ  تشپ  يرگید  مشچ  هک  ءاـیلوا  و 
یهاوخ هک  دوب  دـهاوخ  يرارـسا  هدرپ  هکنیا  تشپ  تسا و  یملاـع  ملاـع  هکنیا  طـیحم  رد  هک  دـنهد  ربـخ  تعیبـط  نجـس  رد  نیـسوبحمب 

هچنآ و  ارش ) هئازجف  ارش  ناک  نا  اریخ و  هئازجف  اریخ  ناک  نا   ) دسریم هجیتن  هب  امـش  لاعفا  لامعا و  اجنآ  دیـسر و  دیهاوخ  نآ  هب  یهاوخن 
. دنزومایب اهنآ  هب  تسا  نآ  رد  نانآ  تاجن  تداعس و 

یلاـعت قح  هداراـب  لوحم  ار  نآ  عوقوب  ملع  نآ ، تیفیکب  لـئاس  كاردا  مدـع  باـب  زا  دـشیم  تماـیق  هعقاو  زا  لاؤس  اـج  ره  هک  دوب  هکنیا 
تلالدب نکل  دومن  دیناوتن  ار  نآ  تیفیک  لقعت  هک  تسا  هکنیا  دیرادن  ار  نآ  یگنوگچ  كاردا و  هوق  امش  نوچ  هکنیا  هب  هراشا  دندومنیم 
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هدوهیب شنیرفآ  للجم  هاگتسد  هکنیا  هک  دیمهفیم  لقع 

43 هحفص : 
. دومن ار  ناربمیپ  قیدصت  ناوت  یلقع  تلالد  نیمهب  تسا و  راک  رد  یگرزب  دوصقم  هتبلا  دوب و  دهاوخن 

یعیبط روما  لثم  تمایق  عوقو  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  هیآ  دـیاش  ُبَرقَأ » َوُه  َوأ  ِرَـصَبلا  ِحـمَلَک  ّالِإ  ِۀَـعاّسلا  ُرمَأ  ام  َو  ( » هیآ 79 لـحن  هروس  رد  )
نیـسوبحم يارب  نایب  هکنیا  دیدرگ و  دهاوخ  رهاظ  تمایق  هعفد  کی  ینامز  ملاع  هکنیا  ءاضقنا  زا  سپ  هکلب  تسین  تدع  تدمب و  جاتحم 
ناشیناحور هعسب  هتـسب  دنملاع  نیمه  سابل  رد  هکنیا  اب  دناهدیدرگ  هتـسراو  ناکم  نامز و  دیق  زا  هک  ینامدرم  نکل  تسا  تعیبط  ملاع  رد 

هک یملاوع  ضعب  هدیدرگ و  سکعنم  نآ  رد  دوجو  ملاوع  زا  يرایـسب  هداهن  تقلخ  ملاع  ولج  دننام  هنیآ  هک  ناشبلق  ءافـص  ردقب  کی  ره 
. دنهدیم ربخ  دراد  ار  نآ  عامتسا  لمحت  بات  مومع  مهف  هک  يردقب  هدیدرگ و  رهاظ  اهنآ  رظن  رد  تسا  بئاغ  اهام  رظن  زا 

یبارخ نایب  ماقم  رد  تایآ  َنُولِـسنَی  مِهِّبَر  یلِإ  ِثادـجَألا  َنِم  مُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  َنوُعِجرَی - مِِهلهَأ  یلِإ  َو ال  ًۀَیِـصَوت  َنوُعیِطَتـسَی  الَف 
. دیامنیم روص  ودب  هراشا  ناگدرم  ندش  هدنز  تمایق و  عوقو  نآ و  ندیدرگ  لحنم  ایند و 

دوخ هنازور  ياهلمع  دتـس و  داد و  لوغـشم  هک  یلاح  رد  مدرم  مامت  يدـیدش  يادـص  هحیـص و  کیب  دـهدیم  ربخ  ـالاب  هیآ  هچناـنچ  لوا 
ناشیاهندب رد  رشب  حور  يرگید  هخفنب  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، دهاوخ  لحنم  تایدام  ملاع  دنریمیم و  هعفد  کی  ینامـسآ  هحیـصب  دنـشابیم 

. دنباتشیم ناشراگدرورپ  داعیمب  اهربق  زا  یگمه  دیامنیم و  دوع 
دنرگنیم ار  رـشحم  عاضوا  دنیآیم و  نوریب  ربق  زا  ناگدرم  یتقو  َنُولَـسرُملا  َقَدَص  َو  ُنمحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  انِدَقرَم  نِم  انَثََعب  نَم  انَلیَو  ای  اُولاق 

. تخیگنارب دوخ  هاگباوخ  زا  ار  ام  یک  دنیوگ  تهب  لوه و  زا 
روط نیمه  دنام  یباوخ  لاثم  تمایق  ملاعب  تبسن  خزرب  ملاع  دوشیم  مولعم 

44 هحفص : 
هدومرف هک  دننکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  دنامیم  یباوخ  لثم  خزرب  ملاعب  تبسن  ایند  تایح 

( اوهبتنا اوتام  اذاف  ماین  ساّنلا  )
. تمایق ملاعب  تبسن  دنام  یباوخ  زین  خزرب  خزرب و  ملاعب  تبسن  تسا  یباوخ  عون  کی  ایند 

ندب و اتقوم  یناویح  ياوق  تحارتسا  يارب  هقطان  سفن  رـشب و  یتوکلم  حور  باوخ  تلاح  رد  هک  يروط  نیمه  دـشاب  نینچ  یتسیاب  يرآ 
دیامنیم و ندبب  دوع  يرادیب  رد  دنامیم و  هدرم  لثم  ندب  لاح  نآ  رد  دنکیمن و  ندب  رد  فرصت  دراذگیم و  دوخ  لاحب  ار  یناویح  ياوق 
دوشیم و زاب  يو  لد  مشچ  دـیدرگ  صالخ  یعیبط  ملاع  يانگنت  زا  درم و  یتقو  ددرگیم  يویند  روما  لوغـشم  یعیبط و  ياوق  راـتفرگ  زاـب 

لثم ددرگیم  رادـیدپ  هدـیدرگ  يو  روهظ  زورب و  زا  عناـم  یعیبط  رعاـشم  يوق و  دوب و  یفخم  يو  حور  نومک  رد  هک  یناـحور  ياوق  نآ 
ياوق تمحازم  نودـب  وا  یناحور  رعاشم  يوق و  ندرمب  مه  ناـسنا  دـتفایم  راـکب  يو  یحور  رعاـشم  ددرگیم  رادـیب  یتقو  هک  باوخ  مدآ 
يروط نیمه  و  دوریم ، رامـشب  ایند  ملاع  هکنیا  قوف  هعـس  هطاحا و  ثیح  زا  هک  دـنیبیم  یملاع  رد  ار  دوخ  ددرگیم و  زاب  وا  یناویح  یعیبط 

. ددرگیم هدنز  یناسنا  حور  هدرم و  زین  یناویح  حور  ندب و  ندرمب  ددرگیم  رادیب  حور  دوعب  تسا و  هدرم  لثم  ندب  يویند  باوخ  رد  هک 
نایاپب وا  يدوجو  لامک  ریـس  تسهار و  رد  زونه  ناسنا  اـیوگ  دوب  دـهاوخ  تماـیق  ملاـع  اـیند و  ملاـع  نیب  هک  خزرب  ملاـع  رد  نوچ  نکل 

هک تسا  تقو  نآ  دیدرگ  كدنم  ملاع  هکنیا  یتقو  دراد  نآب  یقلعت  وحن  کی  ایوگ  تسا  یقاب  ملاع  هکنیا  تروص  هک  یمادام  هدیـسرن و 
رگید دیسر و  دهاوخ  دوخ  ریخا  تیلعفب  هدراذگ  هوقلاب  اهنآ  نومک  رد  لاعتم  رداق  هچنآ  هدیـسر و  دوخب  قیال  لامکب  کی  ره  رـشب  دارفا 

. دنام دهاوخن  یقاب  نانآ  يارب  ياهرظتنم  تلاح 
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ُتطَّرَف ام  یلَع  یتَرـسَح  ای   ) دنیوگ دیدرگ و  دنهاوخ  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هدـیدرگ و  زاب  الماک  اهنآ  یناحور  ياوق  هک  تسا  تقو  نآ 
دنمهفیم هک  اریز  ِهّللا ) ِبنَج  ِیف 

45 هحفص : 
هداد و تسد  زا  دـنیامن  هیهت  دوخ  يارب  ار  يدـنلب  تاـماقم  يورخا و  هزیکاـپ  تاـیح  نآـب  دنتـسناوتیم  هک  ار  ییاـهب  نارگ  رهوـگ  هچ  هک 

. دندرگ تازاجم  دنهد و  باوج  دوخ  هتشذگ  زا  دنتسیاب و  راگدرورپ  لدع  نازیم  ياپ  یتسیاب 
سفن ای  دـنیوگ  اهنآب  هکئالم  ای  تقو  نآ  دومن  رادـیب  دوخ  هاگ  باوخ  زا  ار  اـم  یک  اـم  رب  ياو  يا  دـنیوگ  فسأـت  لاـحب  هک  تسا  هکنیا 

هداد ربخ  امب  دوخ  يارفـس  طسوتب  نمحر  راگدرورپ  هک  تسا  یتمایق  نامه  هکنیا  لفاغ  ریرـش  سفن  يا  دیوگ  دوخب  ناشدوخ  هدش  رادیب 
. میداد ناراوگرزب  نآب  بذک  تبسن  ام  دنتفگ و  تسار  یلاعت  قح  نالوسر  دوب و 

ام اذـه   ) دـنیوگ نینمؤم  و  انِدَـقرَم ) نِم  انَثََعب  نَم  انَلیَو  ای   ) دـنیوگ رافک  نینمؤمب  عجار  شرخآ  تسا و  رافکب  عجار  هیآ  لوا  هتفگ  هداتق ) )
تسا ناگدرم  تباجا  تعرـسب  هراشا  هیآ  َنوُرَـضُحم  انیََدل  ٌعیِمَج  مُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  َتناک  نِإ  َنُولَـسرُملا ) َقَدَص  َو  ُنمحَّرلا  َدَعَو 

. دندرگیم رضاح  یلاعت  قح  هاگداعیم  رد  یگهمه  لیفارسا  روص  میظع  يادص  کیب  هک 
هدومن ار  یلاعت  قح  رما  تباجا  ندینش  درجمب  دنونشب و  نامدرم  یگمه  دیاب  ار  ادص  نآ  هک  دشاب  قلخ  ترثکب  هراشا  هحیـصب  ریبعت  دیاش 

. دنیامن عامتجا  رشحم  يارحصب  و 
اپ رب  راگدرورپ  لدع  نازیم  دندیدرگ و  رضاح  رشحم  رد  یگمه  هکنآ  زا  سپ  َنُولَمعَت  ُمتنُک  ام  ّالِإ  َنوَزُجت  َو ال  ًائیَـش  ٌسفَن  ُمَلُظت  َموَیلاَف ال 

لمع قفاوم  یسک  ره  يازج  ًاقافِو ) ًءازَج   ) دش دهاوخن  ملظ  یـسکب  تقو  نآ  رد  دنیب  ازج  شلمع  نازیم  يور  یـسک  ره  یتسیاب  دیدرگ و 
. دوب دهاوخ  يو 

نودـب هدـیرفآ  ناسحا  تمحر و  يور  زا  ار  نایناهج  ناهج و  هک  قلطم  ینغ  تسا  نوریب  راگدرورپ  سدـق  تحاس  زا  يدـعت  ملظ و  يرآ 
. دوش هداد  يوب  يدعت  ملظ و  تبسن  هک  تساور  هنوگچ  دشاب  يزیچ  ای  یسکب  جاتحم  هکنیا 

46 هحفص : 
دهاوخ یـشاداپ  یئازج و  ار  یلعف  ره  دیدرگ و  دهاوخ  بترتم  نآ  رب  هک  تسا  يراثآ  ار  یلمع  ره  هک  یلزا  تمکح  لدع و  قباطم  نکل 

رفک و هتبلا  ددرگ  عقاو  دوخ  ياجب  يزیچ  ره  هک  تسا  هکنیا  یـضتقم  لدع  اریز  هدـیدرگ ، لدـع  فالخ  دـشاب  هکنیا  زا  ریغ  رگا  هک  دوب 
یب یهلا و  رماوا  تفلاخم  همه  زا  رتالاب  دیدرگ ، دهاوخ  بترتم  لمع  رب  یهاوخن  یهاوخ  هک  دراد  يدب  راثآ  ادخ  ناگدنبب  رازآ  كرش و 
. دنادرگیم عقاو  یهلا  بضغ  دروم  رد  ار  یمدآ  دیامنیم و  باذع  دیلوت  دوخب  دوخ  هک  تسا  ینامسآ  ياهباتک  ناربمیپ و  لوقب  ییانتعا 
نکل دراد ) مبضغ  رب  تقبس  نم  تمحر   ) هدومرف یلاعت  يادخ  یـسدق  ثیدح  رد  هک  تسا  هکنیا  هدیدرگ  ام  يراودیما  ببـس  هک  يزیچ 
هکنیا درجمب  دـنادرگ  ضیف  بوذـجم  ار  دوخ  دـهد و  رارق  تمحر  دروم  رد  ار  دوـخ  ناـسنا  هک  دراد  یتمـالع  مهنآ  تمحرب  يراودـیما 

رارق تمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ  دوب  تمحرب  راودیما  اعقاو  رگا  دیوگیم  غورد  یـسک  نینچ  هکلب  دشخبیمن  هدئاف  تسا  میرک  ادخ  دیوگب 
هک دنناراکوکین  يرآ  َنِینِسحُملا ) َنِم  ٌبیِرَق  ِهّللا  َتَمحَر  َّنِإ   » هدومرف هیآ 54  فارعا   ) هروس رد  ینیبیمن  رگم  دیدرگیم  راکوکین  دادیم و 

. دندرگیم دنمهرهب  یهلا  تمحر  زا 
هک یتشهب  ياهتمعنب  نانچ  یهلا  ءایلوا  تشهب و  لها  زور  نآ  رد  دـیدرگ  اـپ  رب  تماـیق  یتقو  َنوُهِکاـف  ٍلُغُـش  ِیف  َموَیلا  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  َّنِإ 

ناراکهانگ باذع  رـشحم و  عاضوا  ءایقـشاب و  یتافتلا  دیاش  هک  دوب  دنهاوخ  لوغـشم  مرگ و  رـس  تسا  اهنآ  يویند  لامعا  شاداپ  ءازج و 
. تشاد دنهاوخن  زین  دوخ  نادنواشیوخ  یتح 
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: هدیدرگ ایهم  اهنآ  يارب  نانآ  ءاضعا  زا  وضع  تفه  ءازاب  تمعن  عون  تفه  دناهتفگ  یضعب  و 
: یلاعت هلوق  دراد  هراشا  نآب  هک  تسا  اهنآ  ياپ  شاداپب  لوا ) )

(. َنِینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخدا  )
( اهِیف ٌوَغل  ًاسأَک ال  اهِیف  َنوُعَزانَتَی   ) یلاعت هلوق  تسا  اهنآ  تسد  شاداپب  مود ) )

47 هحفص : 
(. ًائِینَه اُوبَرشا  َو  اُولُک   ) یلاعت هلوق  تسا  اهنآ  مکش  شاداپب  مراهچ )  ) رخآ ات  ٌنیِع ) ٌروُح  َو   ) یلاعت هلوق  تسا  نانآ  جرف  شاداپب  موس ) )

ُرِخآ َو   ) یلاعت هلوق  تسا  اهنآ  نابز  شاداپب  مشـش )  ) نآ لاـثما  و  ًاوَغل ) اـهِیف  َنوُعَمـسَی  ـال   ) یلاـعت هلوق  تسا  اـهنآ  شوگ  شاداـپب  مجنپ ) )
. رخآ ات  مُهاوعَد )

( کئارا  ) َنُؤِکَّتُم ِِکئارَألا  یَلَع  ٍلـالِظ  ِیف  مُهُجاوزَأ  َو  مُه  ناـیبلا ) عمجم  ( ) ُُنیعَـألا ُّذََـلت  َو  یلاـعت ) هلوق  تسا  اـهنآ  مشچ  شاداـپب  متفه ) )
هک دنشاب  يویند  ياهنز  جاوزا  زا  دوصقم  ارهاظ  دننکیم  سیـسأت  هاگ  هیکت  يارب  هک  تسا  تخت  قلطم  ای  هلجح  تخت  ینعمب  هکیرا  عمج 
زین تشهب  رد  دـندوب  مه  سنوم  قفاوم و  ایند  رد  هک  يروط  نیمه  دـنراد و  تقفاوم  دنتـشهب  لها  هک  دوخ  ياهرهوش  اب  لمع  نامیا و  رد 

. دننینچ
. دوب دنهاوخ  تشهب  لها  سنوم  اهتخت  نآ  رد  ییابیز  نسح و  لامک  رد  هک  دنشاب  یتشهب  نیعلا  روح  جاوزا  زا  دوصقم  دیاش  و 

زا اهتمعن  ماسقا  عاونا و  زا  یتمعن  ره  تشهب  لها  يارب  ینعی  دراد  قالطا  نوعدـی ) ام   ) رد هلوصوم  ءام  َنوُعَّدَـی  ام  مَُهل  َو  ٌۀَـهِکاف  اـهِیف  مَُهل 
. دیدرگ دهاوخ  ایهم  اروف  ناششهاوخ  لیم و  درجمب  دندرگ  لیام  هک  یناحور  ینامسج و  معن 

هدارا ار  یتمعن  ره  هک  تسا  تیقالخ  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  ضعب  زا  هچنانچ  دیامنیم  تمارک  نایتشهب  هب  دـنوادخ  هک  یتمارک  هلمج  زا 
زا دیامن  روصت  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  ینهذ  تالیخت  ایند  ملاع  هکنیا  رد  نآ  ریظن  دـیدرگ  دـهاوخ  دوجوم  اروف  نانآ  هدارا  ذوفنب  دـننک 

ءایبنا لثم  دـناوتب  هک  درادـن  یجراخ  داوم  رد  ییالیتسا  هبلغ و  نانچ  ایند  رد  نوچ  نکل  ددرگیم  دـیدپ  شنهذ  رد  نآ  هباـشم  یتروص  نآ 
شیامن شنهذ  رد  ءایـشا  روص  وا  هداراب  طقف  دیامن  فرـصت  اهنآ  رد  دـندومنیم  تایدام  رد  فرـصت  ادـخ  نذاب  هزجعم  زورب  عقوم  رد  هک 

رهاظ اهنآ  دزن  اروف  دنهاوخب  هچنآ  دیدرگ و  دنهاوخ  دوخ  نود  ام  ءایـشا  رد  فرـصتم  ناشدوجو  توقب  تمایق  رد  نینمؤم  نکل  دیامنیم ،
ددرگیم

48 هحفص : 
تـسا نوعدی ) ام   ) رد ءام )  ) زا لدـب  مالـس  رگید  لوقب  تسا و  ٍمیِحَر ) ٍّبَر  نِم   ) شربخ ءادـتبم و  مالـس  یلوقب  ٍمیِحَر  ٍّبَر  نِم  ًالوَق  ٌمالَس 
یلاعت قح  فرط  زا  هک  دوب  دهاوخ  يدورد  مالـس و  نیمه  نایتشهب  تمعن  نیرتالاب  مکیلع ) مالـس   ) دیامرفیم تشهب  لهاب  دـنوادخ  ینعی 

. دوشیم هتفگ  نانآ  رب  هطساو  نودب  ای  تمحر  هکئالم  طسوتب 
هاگان دنتمعن  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  تشهب  لها  هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمیپ  هک  هدش  لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا 

دینش دنهاوخ  ییادص  نآ  زا  دنیامن  الاب  رس  یتقو  ددرگ  عمال  اهنآ  رب  يرون 
(. ۀنجلا لها  ای  مکیلع  مالسلا  )

تامیالمان هنوگچیه  دوب و  دنهاوخ  یمئاد  یـشوخ  تمالـس و  مّلـس و  رد  تشهب  لها  هک  تسا  یتمالـسب  هراشا  مالـس  نیقداصلا ) جهنم  )
َّنِإ  ) یلاعت هلوق  زین  و  ٍنیِمَأ ) ٍماقَم  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ   ) دناهتفرگ رارق  ناما  نما و  لحم  رد  دیدرگ و  دهاوخن  نانآ  ضراع  ینامسج  یناحور و 

نکمتم نیملاعلا  بر  برق  راوج  رد  كاپ و  یـشیالا  هنوگ  ره  زا  نیقتم  ٍرِدَـتقُم ) ٍکـِیلَم  َدـنِع  ٍقدِـص  ِدَـعقَم  ِیف  ٍرَهَن  َو  ٍتاـّنَج  ِیف  َنیِقَّتُملا 
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. دناهدیدرگ
زور تمایق و  زور  هک  زورما  ناراکهنگ  يا  هک  دسریم  زیمآ  طخس  باطخ  ناراک  هانگب  رشحم  يارحص  رد  َنُومِرجُملا  اَهُّیَأ  َموَیلا  اوُزاتما  َو 

دیـسر دهاوخ  دب  بوخ و  زا  دوخ  لامعا  هجیتن  هب  دوخ  لحمب  یـسک  ره  هدیدرگ و  زاتمم  مه  زا  دب  بوخ و  هک  تسا  يزور  تسا  لصف 
. دیدرگ ادج  نینمؤم  زا  رافک  امش 

. ددرگ دراو  هدیدرگ  ایهم  شیارب  هک  یخزود  لحمب و  کی  ره  یتسیاب  دیدرگ و  ادج  مه  زا  همه  هک  تسا  نیرفاکب  باطخ  یلوقب  و 
يادـخ هک  دـشاب  تمایقب  عجار  زین  هیآ  هکنیا  دـیاش  ٌنِیبُم  ٌّوُدَـع  مَُکل  ُهَّنِإ  َناطیَّشلا  اوُدـُبعَت  نَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  مُکَیلِإ  دَـهعَأ  َمل  َأ  كاحـض ) )

دنتشگ رب  یلاعت  قح  تدابع  زا  میجر  نیعل  نآ  بیرفب  هک  یناسک  ناطیش و  نیعباتمب  زیمآطخس  باطخ  یلاعت 

49 هحفص : 
. دیروخن ار  وا  بیرف  دیدرگن و  ناطیش  عیطم  هک  مدرکن  دهع  امش  اب  نم  ایآ  مدآ  نادالوا  رشب و  دارفا  يا  هک  دومن  دهاوخ 

دوب دهاوخ  امش  نمشد  ناطیش  هک  دناهداد  ربخ  رشب  دارفاب  ادخ  فرط  زا  هک  دشاب  یهلا  يارفس  نداد  ربخ  هیصوت و  دهع  زا  دوصقم  دیاش 
اوُِعبَّتَت َو ال   ) هدومرف هک  اجنآ  زین  و  « 1 (» ِۀَّنَجلا َنِم  مُکیََوبَأ  َجَرخَأ  امَک  ُناطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتفَی  َمَدآ ال  ِیَنب  ای   ) هدومرف هچنانچ  دیروخن  ار  وا  بیرف 
دنکیم راد  ربخ  ار  رشب  دارفا  دیامنیم و  هیصوت  ناسناب  فطل  هار  زا  هک  رایسب  تایآ  زا  اهنیا  ریغ  و  « 2 (» ٌنِیبُم ٌّوُدَع  مَُکل  ُهَّنِإ  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ 
تعاطا ناطیش  تدابع  زا  دوصقم  دنادرگیم و  ءاوغا  ار  یمدآ  همهاو  هوق  هیبضغ و  هّیوهش و  ياوق  هار  زا  تسا و  یلخاد  نمشد  ناطیش  هک 

ِنَم َتیَأَرَف  َأ   ) یلاعت هلوق  دراد  ینعم  نیمهب  هراشا  هدـیدرگ و  يو  هدـنب  ددرگ  ریغ  عیطم  هک  یـسک  اریز  یحالطـصا  تداـبع  هن  تسا  يو 
زا ناطیش  هچ  رگا  تسا ، راکشآ  رهاظ و  ناطیش  ینمشد  هک  اریز  دیدرگن  ناطیش  عیطم  رـشب  دارفا  يا  ٌنِیبُم  ٌّوُدَع  مَُکل  ُهَّنِإ  ُهاوَه ) ُهَهلِإ  َذَخَّتا 
هاگ نالوج  لحم  هک  یناویح  ياوق  ناطیـش و  لباقم  رد  نوچ  نکل  دیدرگ  دهاوخن  هدـید  رهاظ  مشچب  دـنکیم و  هسوسو  ناسناب  نطاب  هار 
ود هک  دـیدرگ  عرـش  لقع و  عیطم  ناسنا  رگا  هک  هداد  رارق  ناطیـش  لباقم  تسا  رهاظ  لوسر  هک  عرـش  نطاب و  لوسر  هک  لـقع  تسا  يو 

ِینوُُدبعا ِنَأ  َو  دننادرگ  ادیوه  رهاظ و  ار  يو  ینمشد  دندنب و  هب  ار  ناطیش  هار  تسا  نکمم  دنرهاظ  رد  يرگید  نطاب و  رد  یکی  نالوسر 
هک ارم  دینکن و  ار  ناطیش  تدابع  هک  دیامرفیم  رما  مدآ  دالواب  یلاعت  يادخ  ٌمیِقَتسُم  ٌطارِص  اذه 

-----------------------------------
ار اوح ) مدآ و   ) امش ردام  ردپ و  هک  يروط  نآ  دهدن  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  هک  هدومن  مدآ  دالواب  باطخ  هیآ 26 ) فارعالا  هروس  ( ) 1)

. دینادرگ جراخ  تشهب  زا 
راکشآ امش  يارب  ناطیش  ینمـشد  اتقیقح  اریز  ار  ناطیـش  ياهماگ  دیئامنن  يوریپ  هک  تسا  مدآ  ینبب  باطخ  هیآ 204 ) ةرقبلا  ةروس  ( ) 2)

. دوب دهاوخ 

50 هحفص : 
دصقمب و ار  امش  هک  تسا  یمیقتـسم  قیرط  نم  تدابع  دیئامن و  تدابع  دوب  دهاوخ  نم  يوسب  زین  امـش  تشگزاب  مییامـش و  دوجو  ءدبم 

. دناسریم ناتداعس  یهتنمب 
زا تسا  يرهوج  تکرح  رد  ماودـلا  یلع  ینعی  تسهار  رد  هشیمه  شگرم  ماگنه  اـت  اـیند  ملاـع  هکنیا  رد  شدوجو  شیادـیپ  لوا  ناـسنا 

تردق تسدب  هدومن و  ءاقترا  وشن و  هتفرگ  رارق  ردام  محر  رد  هفطن و  هک  یتقو  نآ  زا  دیامنیم  ریس  باهئشن  هب  ياهئـشن  زا  یلاحب و  یلاح 
هیآ دلب  هروس  رد   ) دیدرگ دهاوخ  زاب  هار  ود  يو  يارب  تقو  نآ  دسر  لقع  لامک  دشر و  دحب  ات  دومن  دهاوخ  یط  ار  یملاوع  ملاع  یبرم 

«. 1 (» ِنیَدجَّنلا ُهانیَدَه  َو  : ) هدومرف هار  ود  نیمهب  هراشا   10
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هک یلـصا  دصقم  يوسب  میقتـسم  طخب  رگا  تقو  نآ  تسهار  رد  زونه  دسریم  یگدرـسفا  يریپب و  ات  دـش و  مامت  وا  دـشر  هکنآ  زا  سپ  و 
مـشچ لاح  همه  رد  هداهن و  شنیرفآ  ءدبمب  لد  يور  هشیمه  يور  جک  جاجوعا و  نودب  هدومن و  هّللا  یلا  ریـس  هدوب  يو  تقلخ  زا  ضرغ 

هک هدیدرگ  دوخ  مدق  ریز  بظاوم  زین  هتشاذگ و  رشب  نایاوشیپ  قحب و  نیلـصاو  هّللا و  ءایلوا  مدق  تشپ  مدق  لاح  نیع  رد  هتخود و  واب  لد 
هار نیرتکیدزن  هک  میقتسم  هار  ددرگ و  زئاف  نیملاعلا  بر  برق  راوجب  ماجنا  رس  هک  تسا  نکمم  تقو  نآ  دزرلب  تیناسنا  طارـص  زا  ادابم 

وترپ رد  رگم  دسریمن  دصقمب  مالـسا  نید  رد  دورو  درجمب  یـسک  تسناد  دیاب  دوب و  دهاوخ  مالـسا  تعیرـش  قیرط  نامه  تسا  دوصقمب 
. میامنیم همجرت  ار  نآ  زا  يرصتخم  اجنیا  رد  حیضوت  يارب  هک  دراد  یلصفم  نایب  شریسفت  رد  نیهلأتملا  ردص  اجنیا  رد  لمع  ملع و 
ناطیـش رـش  زا  یـصالخ  میقتـسم و  طارـص  رد  عوقو  بجوم  هک  هدومن  هراشا  هیآ  رد  هک  یتدابع  نآ  نادب  هتفگ - نینچ  یتامدقم  زا  دعب 

تماقتسا نآ  ددرگیم  میجر 
-----------------------------------

قح و دوب ، دهاوخ  هار  ود  لاثم  ( ِنیَدجَّنلا ُهانیَدَه  َو   ) یلاعت هلوق  دنیوگ و  ار  دنلب  تخـس  ناکم  دـجن )  ) هتفگ نینچ  تادرفم  رد  بغار  ( 1)
ّانِإ  ) یلاعت هلوقب  هدیناسانـش  ناسناب  ار  هار  ود  هکنیا  ناحبـس  دنوادخ   ) رادرک رد  دب  بوخ و  راتفگ ، رد  غورد  تسار و  و  داقتعا ، رد  لطاب 

نایاپ ( ًاروُفَک اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهانیَدَه 

51 هحفص : 
تاذب قلعتم  هک  تسا  یبوبر  ملع  نآ  دوریم  رامشب  لضفا  تدابع  ءزج  ود  زا  هک  یملع  اما  دوب - دهاوخ  لمع  ملعب و  قح  قیرط  رب  ندومن 

ملع زین  تسا و  يو  تـالاح  بلقب و  ملع  نیطایـش و  هکئـالم و  تقیقحب  ملع  نآ  زین  تسا و  وا  لـسر  بتک و  لاـعفا و  تافـص و  ادـخ و 
ماهلا يارب  ندیدرگ  دعتسم  ناطیش و  تلالض  زا  یصالخ  قیرطب  ملع  قح و  يوسب  قلخ  زا  ترخآ و  يوسب  ایند  زا  دبع  كولـس  تیفیکب 
طارـص لصا  تسا  نیمه  دـیامنب و  هدـهاجم  ناطیـش  بزح  اب  ددرگ  رـسیم  ناسنا  يارب  هک  تسا  ینامیا  مولع  لوصا  اـهنیا  تسا و  یکلم 
مالسلا مهیلع  هیلع و  ءایبنا  ریاس  ام و  ربمیپ  كولس  قیرط  دیحوت و  نید  تسا  نیمه  میبلطیم و  ادخ  زا  هبترم  ود  يزامن  ره  رد  هک  میقتـسم 

«. 1 (» ٍةَریَِصب یلَع  ِهّللا  َیلِإ  اوُعدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُلق   ) یلاعت هلوقب  میاهتشگ  رومأم  هک 
َو ال َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  نَأ  یسیِع  َو  یسُوم  َو  َمیِهاربِإ  ِِهب  انیَّصَو  ام  َو  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش   ) یلاعت هلوق  و 

ترودک زا  تسا  بلق  تمالس  اهنآ  مامت  لصا  عجرم و  دوب و  دهاوخ  رایسب  بعش  ياراد  لمع  لصا  اما  هدومرف و  هک  اجنآ  ات  « 2 (» اُوقَّرَفَتَت
ياههدرپ ندـش  هراپ  تاوهـش و  ترودـک  زا  بلق  یتمالـس  زا  رتعفان  تفرعم  زا  دـعب  ناسنا  يارب  زا  و  بضغ ، هدرپ  ندرک  هراپ  تاوهش و 

: هدومرف هک  میلس  بلق  تسا  نیمه  دوب و  دهاوخن  يرگید  زیچ  تلفغ 
مَلَف َأ  ًارِیثَک  اِلبِج  مُکنِم  َّلَضَأ  دََقل  َو  نایاپ ) . ) تسا لصفم  هک  شمالک  رخآ  ات  « 3 (» ٍمِیلَس ٍبلَِقب  َهّللا  یَتَأ  نَم  ّالِإ  َنُوَنب  َو ال  ٌلام  ُعَفنَی  َموَی ال  )

ار دوخ  رکف  دینکیمن و  لقعت  امـش  ارچ  هک  هدمآ  رب  ناطیـش  نیعبات  تمذم  شنزرـس و  ماقم  رد  ملف ) یماهفتـسا أ  هزمهب   ) َنُولِقعَت اُونوُکَت 
. ددرگ باذع  راد  منهج و  امش  ماجنا  رس  لآم و  دربن و  ههاریب  هب  ار  امش  هکنآ  ات  دیئامنیمن  رذح  ناطیش  هعدخ  زا  دیزادنایمن و  راکب 

-----------------------------------
هیآ 180 فسوی  هروس  ( 1)

هیآ 11 يروش  هروس  ( 2)
هیآ 88 ءارعش  هروس  ( 3)

52 هحفص : 
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هتفگ نانآب  ایوگ  دـنیامنیم  هنیاـعم  ار  منهج  نیکرـشم  راـفک و  یتقو  َنوُرُفکَت  ُمتنُک  اـِمب  َموَیلا  اَهوَلـصا  َنوُدَـعُوت - ُمتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذـه 
تسا و امـش  نمـشد  ناطیـش  هک  دـیروخن  ار  ناطیـش  بیرف  دـنتفگ  دـنداد و  ربخ  امـشب  ام  نالوسر  هک  تسا  یمنهج  ناـمه  هکنیا  دوشیم 

تسا امش  يایند  یناگدنز  شور  هجیتن  منهج  هکنیا  دیشک و  خزودب  امش  ریـس  ماجنا  رـس  هکنآ  ات  دیتفر  ههاریب  جک و  هارب  ناطیـش  بیرفب 
. دیدیدرگ باترپ  تعیبط  نیلفاس  لفساب  ماجنا  رس  هک 

َنُوبِسکَی اُوناک  اِمب  مُُهلُجرَأ  ُدَهشَت  َو  مِهیِدیَأ  انُمِّلَُکت  َو  مِهِهاوفَأ  یلَع  ُِمتَخن  َموَیلا 

« هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس  »

. دنیامنیم فارتعا  دوخ  هانگب  دنیوگیم و  نخس  ءاضعا  تمایق  زور  رد  ( 1)
. دوشیم هتفگ  نخس  اهنآ  طسوتب  هک  اریز  دنهدیم  ءاضعاب  تبسن  ار  مالک  دومن و  دهاوخ  مالک  قلخ  اهنآ  ءاضعا  رد  ادخ  ( 2)

دناهدومن و ار  ادخ  تیصعم  نانیا  هک  دشاب  هناشن  دنک و  تلالد  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  يارب  اهنآ  نتفگ  نخس  ءاضعا و  تداهـش  ینعم  ( 3)
رتهب نایبلا ) عمجم  . ) ياهدوب رادیب  رحـس  هک  دـهدیم  تداهـش  وت  مشچ  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  لثم  دـناهدیمان  تداهـش  ار  نآ  هکنیا 

هوق و تادوجوم  مامت  نومک  رد  هک  هدـیدرگ  تباث  یلقن  یلقع و  لیلدـب  دوخ  لحم  رد  نوچ  دوش  هتفگ  هیآ  حیـضوت  رد  هک  تسا  هکنیا 
اهنآ رد  لامک  دادعتـسا  زا  هچنآ  يورخا  یعمج  تروصب  دنکیم  ادـیپ  لوحت  يویند  ینونک  تروص  زا  یتقو  تسا  یفخم  تایح  دادعتـسا 

هیآ 20: تلصف  هروس  رد  یلاعت  هلوق  هدیمان  ناویح  ملاع  ار  تمایق  ملاع  هک  تسا  هکنیا  دیسر  دهاوخ  روهظ  تیلعفب و  هدوب  دوجوم 
هیآ ینعم  هکنیا  رب  انب  يو و  هیلع  رب  یمدآ  ءاضعا  تداهـش  رـس  دـشاب  نیمه  دـیاش  و  َنوُمَلعَی ) اُوناک  َول  ُناوَیَحلا  َیَِهل  َةَرِخـآلا  َراّدـلا  َّنِإ  َو  )

هروس رد  ریسفت  هکنیا  مراهچ  دلج  رد  دیآیمن و  مزال  رهاظ  زا  مالکلا  فرص  هیجوت و  رگید  دوب  دهاوخ  یقاب  دوخ  رهاظب 

53 هحفص : 
. دوش عوجر  اج  نآب  میدومن  حرش  ياهزادنا  اهَرابخَأ ) ُثِّدَُحت  ٍِذئَموَی   ) یلاعت هلوقب  عجار  لازلز ) )

يزیچ ره  هک  تمایق  رد  هدیدرگ و  روک  ناشلد  مشچ  ایند  رد  رافک  نوچ  َنوُرِصُبی  ّینَأَف  َطارِّصلا  اوُقَبَتـساَف  مِِهُنیعَأ  یلَع  انـسَمََطل  ُءاشَن  َول  َو 
لطابب ور  دندزیم  مدق  ههاریب  رد  هک  ناشیویند  تداع  رب  انب  هک  تسا  هکنیا  دنرادن  نیب  تقیقح  مشچ  نانآ  ددرگیم و  رهاظ  دوخ  تقیقحب 

ددرگیم یهلا  تمارک  راد  تشهبب و  یهتنم  هک  میقتـسم  هداجب  ور  دننک و  زاب  مشچ  هک  دـنراد  تردـق  اجک  رگید  تفرگ  دـنهاوخ  تقبس 
رد اهنآ  ندرکن  رظن  هجیتن  اهنآ  ندیدرگ  انیبان  و  داتفا ، دـهاوخ  هاچب  هرخالاب  دـهدیمن و  زیمت  هاچ  زا  ار  هار  هک  روک  مدآ  لثم  دـنوش  ناور 

هراشا دیاش  هدومن  مدرم  رب  قلعم  ار  هیآ  ود  هکنیا  َنوُعِجرَی  َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتـسا  اَمَف  مِِهتَناکَم  یلَع  مُهانخَـسََمل  ُءاشَن  َول  َو  تسا  یهلا  تایآ 
زا هک  مینادرگیم  انیبان  ار  اهنآ  مشچ  ای  میئامنیم  ارجا  لمع  ود  زا  یکی  نیکرـشم  رافکب و  تبـسن  دریگ  رارق  ام  تیـشم  رگا  هک  دـشاب  نیاب 

لامعا و بسانم  هک  يرگید  لکـشب  هدومن و  خـسم  تیناـسنا  تروص  زا  ار  ناـنآ  اـی  دـنور و  منهج  يوسب  ههاریب  يروک  ییاـنیبان و  يور 
تردق رگید  هدیدرگ و  دمجنم  دننامب و  دوخ  ياجب  نتـشگ و  زاب  رب  هن  نتفر و  رب  هن  دنـشابن  اناوت  رگید  هک  میروآیم  رد  دـشاب  ناشلاعفا 

. تشاد دنهاوخن  تکرح  رب 

ات 83] تایآ 68  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا
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َو ایَح  َناک  نَم  َرِذُنِیل  ( 69  ) ٌنِیبُم ٌنآُرق  َو  ٌرکِذ  ّالِإ  َوُه  نِإ  َُهل  یِغَبنَی  ام  َو  َرعِّشلا  ُهانمَّلَع  ام  َو  ( 68  ) َنُولِقعَی الَف  َأ  ِقلَخلا  ِیف  ُهسِّکَُنن  ُهرِّمَُعن  نَم  َو 
َو مُُهبوُکَر  اهنِمَف  مَُهل  اهانلَّلَذ  َو  ( 71  ) َنوُِکلام اَهل  مُهَف  ًاماعنَأ  انیِدـیَأ  تَلِمَع  اّمِم  مَُهل  انقَلَخ  اـّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  ( 70  ) َنیِِرفاکلا یَلَع  ُلوَقلا  َّقِحَی 

(72  ) َنُولُکأَی اهنِم 
ٌدنُج مَُهل  مُه  َو  مُهَرصَن  َنوُعیِطَتسَی  ال  ( 74  ) َنوُرَـصُنی مُهَّلََعل  ًۀَِهلآ  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتا  َو  ( 73  ) َنوُرُکـشَی الَف  َأ  ُبِراشَم  َو  ُِعفانَم  اهِیف  مَُهل  َو 

(77  ) ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُطن  نِم  ُهانقَلَخ  ّانَأ  ُناسنِإلا  َرَی  َمل  َو  َأ  ( 76  ) َنُوِنلُعی ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَلعَن  ّانِإ  مُُهلوَق  َکنُزحَی  الَف  ( 75  ) َنوُرَضُحم
يِذَّلا ( 79  ) ٌمِیلَع ٍقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُحی  لـُق  ( 78  ) ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِعلا  ِیُحی  نَم  َلاق  ُهَقلَخ  َیِـسَن  َو  ًالَثَم  اَنل  َبَرَـض  َو 

َو یَلب  مُهَلثِم  َُقلخَی  نَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َسَیل  َو  َأ  ( 80  ) َنوُِدقُوت ُهنِم  ُمتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرَضخَألا  ِرَجَّشلا  َنِم  مَُکل  َلَعَج 
(82  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  ًائیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُرمَأ  امَّنِإ  ( 81  ) ُمِیلَعلا ُقّالَخلا  َوُه 

(83  ) َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ٍءیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناحبُسَف 

54 هحفص : 

همجرت

یگتـسکش و يریپـب و  وا  و   ) مینادرگیم سکعنم  یباداـش ) یناوـج و  توارط  و   ) شنیرفآ رد  ار  يو  مـیداد  زارد  رمع  اـم  هـک  ار  سک  ره 
(68  ) دینکیمن لقعت  ارچ  ایآ  دیسر ) دهاوخ  یگدرمژپ 

(69  ) ادیوه يزردنا  دنپ و  رگم  تسین  نآرق  دوب  دهاوخن  راوازس  نتفگ  رعش  وا  يارب  میدادن و  رعش  میلعت  دمحمب  ام  و 
(70  ) هدیدرگ ققحم  نارفاک  يارب  باذع  هملک  ار و  هدرم  بولق  هن  تسا  هدنز  وا ) بلق   ) هک ار  یسک  دیامن  دیدهت  دناسرتب و  هکنآ  ات 

تکراشم نودب  دوخ  تسدب  ام  هک  دننیبیمن  ایآ 

55 هحفص : 
(71  ) دندیدرگ اهنآ  رد  فرصتم  کلام و  اهنآ  میدیرفآ و  ار  نایاپراهچ  ریغ 

(73  ) دنیامنیم هیذغت  اهنآ  ضعب  زا  هدیدرگ و  رشب )  ) بوکرم اهنآ  زا  یضعب  هک  میدینادرگ  نانآ  رخسم  مار و  ار  تاناویح  نآ  و 
اب  ) ارچ ایآ  دـنربیم ) دوس  هک  هریغ  كرک و  مشپ و  ریـش و   ) ندـیماشآ زا  دوب  دـهاوخ  يرگید  عفانم  تاـناویح  نآ  رد  رـشب ) دارفا   ) يارب و 

(74  ) دینکیمن رکش  عفانم ) همه  هکنیا 
(75  ) ناگدش رضاح  دنشابیم  یهاپس  ایوگ )  ) ناشیاهتب لباقم  رد  ناتسرپ  تب  دنرادن و  ار  اهنآ  ندرک  يرای  تردق  اهتب 

دناهدینادرگ رهاظ  ار  هچنآ  هدومن و  ناهنپ  ار  هچنآ  مینادیم  ام  یتسردـب  دـنادرگن و  نوزحم  ار  وت  نانآ ) ياوران   ) نانخـس دّـمحم  يا  سپ 
(76)

ادیوه ددرگیم  ینمشد  دنکیم و  لادج  داعم ) رما  رد  و   ) میدیرفآ ياهفطن  زا  ار  يو  ام  هک  تسنادن  ناسنا  ایآ 
(78  ) دنادرگ هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  دناوتب ) هک   ) تسا یک  تفگ  هدومن و  شومارف  ار  دوخ  تقلخ  هدروآ و  لثم  ام  يارب  و 

اناوت يزیچ  رهب  وا  هدروآ و  یتـسهب  یتـسین  زا  ار  وا  هک   ) هدومن ار  يو  دوجو  ءادـبا  هک  یـسک  نآ  دـنادرگیم  هدـنز  ار  وا  وـگب  دّـمحم  يا 
(79  ) دوب دهاوخ 

(80  ) دنزورفایم شتآ  نآ  زا  هک  قامخچ ) گنس  لثم   ) هداد رارق  شتآ  زبس  تخرد  رد  امش  يارب  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ 
اناد رایـسب  هدننیرفآ و  رایـسب  وا  دراد و  تردق  يرآ  دنیرفایب  ار  اهنآ  لثم  هک  درادن  تردـق  هدـیرفآ  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  یـسک  نآ  ایآ 
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(81  ) تسا
(82  ) ددرگیم دوجوم  اروف  شاب  دیوگ  واب  دنک  هدارا  ار  يزیچ  دوجو  یتقو  هک  تسا ) نینچ   ) وا رما  اتقیقح 

دیئامنیم تشگ  زاب  وا  يوسب  امش  تسا و  وا  تردق  تسدب  يزیچ  ره  نطاب  هک  یسک  نآ  دوب ) دهاوخ  یصقن  بیع و  ره  زا   ) اربم هزنم و 
(83)

تایآ حیضوت 

هراشا

يو توارط  یناوج و  ددرگیم  سکعنم  تقلخ  رد  دسر  يریپب  هک  یـسک  تسا  ادـیوه  رهاظ و  َنُولِقعَی  الَف  َأ  ِقلَخلا  ِیف  ُهسِّکَُنن  ُهرِّمَُعن  نَم  َو 
دحب تقلخ  ءادتبا  رد  هک  یعیبط  ياوق  یگدرمژپ و  یگتسکشب و  لیدبت 

56 هحفص : 
ءاضعا و فیعـض  شمـشچ  نیگنـس  شـشوگ  تفر  دـهاوخ  لالحناب  ور  يریپ  رد  سکعب  دوب  يداـیز  توق و  داـیدزا و  رد  هشیمه  دـشر 

. دیوگ دوردب  ار  ایند  تایح  جیردتب  ات  ددرگیم  تسس  شحراوج 
نوک و رد  ماودلا  یلع  یعیبط  ملاع  هک  هدینادرگ  ررقم  نینچ  تمکح  يور  زا  ملاع  یبرم  دوش  هتسناد  هک  تسا  یهلا  تردق  مومعب  هراشا 

نآ زا  سپ  دوریم  لامکب  ور  صقن  زا  لوا  تسا  مدع  دوجو و  لاح  رد  هشیمه  دنام  دهاوخن  یقاب  لاح  کیب  نآ  رد  زیچ  چیه  دـشاب  داسف 
ملاع رد  یگـشیمه  تایح  ءاقب و  دوب و  دـنهاوخ  رگیدـکی  بقاعتم  توم  تایح و  دراذـگیم و  صقنب  ور  دیـسر  دوخب  قیال  لاـمکب  یتقو 

. دوب دهاوخن  یلیدبت  رییغت و  داسف و  نوک و  اجنآ  رد  هک  اریز  دریذپ  ققحت  تمایق 
دوخ یناحور  ياوق  تیوقت  رد  یعیبط  دـشر  زا  سپ  رگا  ناسنا  تسا  نآ  سکعب  تایناحور  ملاـع  نکل  تسا  نینچ  تاـیعیبط  ملاـع  يرآ 

دیامن هدهاجم  دوخ  رورـش  سفن  اب  ددرگ و  وا  رماوا  عیطم  دنارورپب و  دوخ  لد  رد  ار  وا  تنحم  دروآ و  قحب  ور  میقتـسم  طخب  دـشوکب و 
هتـشگ فیعـض  يو  یعیبط  ياوق  هدیهاک و  يو  ندـب  هکنآ  ول  دـیدرگ و  دـهاوخ  هدوزفا  يو  یناحور  توق  لقع و  رب  دوریم  شیب  هچ  ره 

نانچ یسک  نینچ  دیدرگ و  دهاوخ  رتنشور  شلد  مشچ  دوش  فیعـض  شرـس  مشچ  رگا  ددرگیم  باداش  ناوج و  يو  بلق  حور و  دشاب 
نانیب رهاظ  رظن  رد  هک  تسا  هکنیا  درادن  رهاظ  ملاعب  یتافتلا  نادنچ  رگید  هک  هدیدرگ  یناحور  ملاوع  یناعم و  هدهاشم  لوغـشم  نطاب  رد 

. تسا دایدزاب  ور  وا  ینطاب  ياوق  هتفر و  ورف  دوخ  نطاب  رد  هدش و  زاب  شلد  شوگ  مشچ و  هک  دننادیمن  دیامنیم و  تفرخ 
ات دیزادنایمن  راکب  ار  دوخ  لقع  ارچ  دـیرگنیم  نینچ  ار  دوخ  لاح  ملاع و  هکنیا  یتقو  َنُولِقعَی ) الَف  َأ   ) هدومرف هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  هکنیا 

رارق نآ  زیچ  چیه  هک  دیاهتسب  ایند  زیچان  یناگدنز  هکنیا  رب  لد  هنوگچ  تسیچ و  امش  تقلخ  زا  ضرغ  هک  دیمهفب  ار  تقلخ  رارسا  هکنآ 
. دوب دهاوخ  راک  رد  يرتگرزب  دوصقم  امش  یناگدنز  رد  هک  دینادب  یتسیاب  تشاد و  دهاوخن  یتابث  و 

57 هحفص : 

دندادیم ص »  » مرکا ربمیپب  يرعاش  تبسن  هک  رافک  مالک  در 
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تسا و رتالاب  نانآ  مهف  هبترم  زا  ینآرق  تایآ  دندیدیم  یتقو  برع  نیکرشم  ٌنِیبُم  ٌنآُرق  َو  ٌرکِذ  ّالِإ  َوُه  نِإ  َُهل  یِغَبنَی  ام  َو  َرعِّشلا  ُهانمَّلَع  ام  َو 
دندادیم لک  لقع  نآب  نونج  تبسن  یهاگ  هک  دوب  هکنیا  دنروایب  دشاب  هیآ  کی  ول  نآ و  لثم  دنرادن  تردق  تسا  ناشدوخ  نابز  هکنآ  اب 

. دهدیم تبسن  ادخب  هتفاب و  مهب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  تسا  يراعشا  نآرق  هکنیا  دنتفگیم  یهاگ  رحس و  تبسن  یهاگ  و 
هک یتایآ  هکنیا  تسین  وا  راوازس  ییوگ  رعش  هک  اریز  میتخوماین  رعش  ملع  دوخ  ربمیپب  ام  هدومرف  نانآ  فیخس  نخـس  در  رب  هیآ  هکنیا  رد 

يروطب نآ  نیناوق  هک  تسا  ینآرق  هکنیا  دنادرگ و  انـشآ  تلیـضف  تداعـس و  قیرطب  ار  امـش  هک  يرکذت  رگم  تسین  دناوخیم  امـش  يارب 
شلوسرب یلاعت  قح  فرط  زا  سدق  ملاع  زا  ینامـسآ و  تسا  یباتک  نآ  هک  دوب  دهاوخن  یفخم  یلقاع  چیه  دزن  هک  تسا  ادیوه  نشور و 

. هتفگن رعش  تقو  چیه  شترضح  هدمآ و  دورف 
تفگ ار  رعش  هکنیا  لوسر  ترضح  یتقو  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 

( ایهان ءرملل  بیشلا  مالسالا و  یفک  )
نم و  ایهان ) ءرملل  مالسالا  بیشلا و  یفک   ) هتفگ نینچ  هکلب  هتفگن  روطنیا  رعاش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  تفگ  رکب  وبا 

(. کل یغبنی  ام  رعشلا و  کملع  ام  و   ) ییادخ لوسر  وت  هک  مهدیم  تداهش 
میر كرچ و  زا  رپ  امش  مکش  رگا   ) هدومرف هک  دننکیم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  یثیدح  رد  نایبلا ) عمجم  )

. دشاب رعش  زا  رپ  هکنیا  زا  مراد  رتتسود  نم  دشاب 
ای دشیم  هتفگ  مالسا  وجه  رد  هک  دوب  يراعـشا  دیدرگیم  گنتلد  نآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  يرعـش  دیاش  و 

. دشاب حیحص  نانخس  نمضتم  همئا و  حدم  زردنا و  تحیصن و  دیحوت و  رب  يوطنم  هک  يراعشا  هن  قارغا  ینعمیب و  غورد و  راعشا 
ار ام  دوخ  راعـشاب  هک  یمادام  وت  ناسح  يا  تفگیم  دومرفیم و  صیرحت  نتفگ  رعـش  رب  ار  تباـث  نب  ناـسح  شترـضح  دـنیوگ  هچناـنچ 

. ياهدیدرگ دیؤم  سدقلا  حورب  ینکیم  يرای 

58 هحفص : 
. ناگدرم هن  دشاب  لد  هدنز  هک  یسک  يارب  دوب  دهاوخ  يرکذت  تحیصن و  زردنا و  نآرق  َنیِِرفاکلا  یَلَع  ُلوَقلا  َّقِحَی  َو  ایَح  َناک  نَم  َرِذُنِیل 

رافک تایح  هدیدرگ  زاب  وا  نیب  قح  مشچ  دشاب و  هدنز  وا  لد  هک  تسا  یسک  هدنز  ینامـسج  هن  تسا  یناحور  تایح  تایح ، زا  دوصقم 
. یناسنا تایح  هن  تسا  یناویح  تایح 

نانآ یناسنا  حور  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  ییاـمنهار  زردـنا و  نآرق  ندـمآ  دورف  زا  یلـصا  ضرغ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  هکنیا  زا 
دندرگ و لئان  دوخ  دصقمب  دنوش و  ناور  یلـصا  دصقم  يوسب  میقتـسم  طخب  نآرق  ییامن  هارب  هک  دنیامنیم  ریـس  تقیقح  هار  رد  هدنز و 

نانآ هک  اریز  دوب  دهاوخن  دنمدوس  ناشبلق  یکیرات  رثا  رد  رافکب  تبـسن  نآرق  تایآ  نکل  دنرادرب  هرهب  هدـیدرگ  بایماک  یهلا  فاطلا  زا 
. هدیدرگ ققحم  باذع  اهنآ  يارب  هک  اریز  دومن  دهاوخن  ریثأت  اهنآ  رد  وت  ششوک  دّمحم  يا  دنیامنیمن و  تشگزاب  ناشدوخ  شور  زا 

ُبِراشَم َو  ُِعفانَم  اهِیف  مَُهل  َو  َنُولُکأَی  اهنِم  َو  مُُهبوُکَر  اهنِمَف  مَُهل  اهانلَّلَذ  َو  َنوُِکلام  اَهل  مُهَف  ًاماعنَأ  انیِدیَأ  تَلِمَع  اّمِم  مَُهل  انقَلَخ  ّانَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ 
دوخ تردق  تسدب  ام  هچنآ  زا  ار  تادوجوم  بیجع  تقلخ  نانیا  ایآ  هک  هدمآ  رب  رافکب  ضارتعا  ماقم  رد  ماهفتسا  هزمهب  َنوُرُکـشَی  الَف  َأ 

ار اهنآ  هک  تسا  نآ  ریغ  رتش و  بسا و  لثم  نایاپراهچ  ناـنآ  هلمج  زا  هک  دـننیبیمن  میاهدومن  لـمع  کیرـش  نواـعم و  کـمک و  نودـب 
راوس رتش  بسا و  لثم  اهنآ  ضعبب  هک  میاهداد  رارق  رـشب  لـیلذ  عضاـخ و  ار  ناـنآ  میاهدـینادرگ و  تاـناویح  هکنیا  رد  فرـصتم  کـلام و 

رتش و واگ و  ریـش  لثم  اهنآ  ریـش  تشوگ و  كرک و  تسوپ و  لثم  تسا  يرگید  عفانم  نانآ  رد  دنروخب و  اهنآ  ضعب  تشوگ  زا  دنوش و 
دورف میلست  رس  وا  لباقم  رد  دنشابیمن و  راذگ  رکش  هنوگچ  دنیامنیم  هدهاشم  ماودلا  یلع  هک  یتردق  راثآ  همهنیا  اب  دنماشایب  هک  دنفسوگ 

فارتعا ملاع  هلآ  يدحا و  درف  نآ  لامج  لالج و  تافص  یقاب  تردق و  ملع و  تدحوب و  دنروآیمن و 
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59 هحفص : 
. دنرادن لد  تایح  دوب و  دنهاوخ  ناگدرم  لثم  نانیا  دنیامنیمن و 

هکنیا اب  نانیا  هک  هدومن  نیکرـشمب  شنزرـس  ضارتعا و  لاعتم  تاذ  مُهَرـصَن  َنوُعیِطَتـسَی  ال  َنوُرَـصُنی - مُهَّلََعل  ًۀَِهلآ  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتا  َو 
هکنیا نامگب  دنهدیم  رارق  دوخ  يارب  یتادوبعم  نایادخ و  راهق  دحاو  يادخ  زا  ریغ  دنیامنیم  هدهاشم  تادوجوم  رد  هک  یتردـق  راثآ  همه 

. دنناهرب باذع  زا  ار  نانآ  دنیامن و  کمک  يرای و  ار  اهنآ  ناشیایند  یناگدنز  رد  دندرک و  نانآ  نواعم  دیاش 
ای گنـس  اهنآ  ناهلا  زا  يرایـسب  هک  اریز  دناهدش  تسرد  ناشدوخ  تسدب  دنزجاع و  دناهتفریذپ  دوخ  ییادخب  هک  ییاهتب  هک  یتروص  رد 
ار دوخ  مسا  هک  یسک  هنوگچ  داد  دهاوخ  ناشن  ار  رشب  یمهفن  تقامح و  ياهتنم  هیور  نینچ  هدش و  لیکشت  يرشب  تسدب  هک  هدوب  يزلف 

کمک يرای و  نآ  زا  دروآ و  دورف  رـس  دـشاب  شدوخ  لـثم  اـی  شدوخ  درک  تسد  هک  يداـمجب  دـنکیم  لـقع  ءاـعدا  دراذـگیم و  ناـسنا 
. تشاد دنهاوخن  ناشندرک  يرای  رب  تردق  نانآ  دنادیم  هک  یتروص  رد  دهاوخ 

رداص نودب  ناطلس  لباقم  رد  نایرگشل  هک  يروط  نیمه  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  هاپـس  نوشقب و  اهنآ  هیبشت  َنوُرَـضُحم  ٌدنُج  مَُهل  مُه  َو 
رایتخالا بولـسم  ار  دوخ  اـهتب  لـباقم  رد  زین  ناتـسرپ  تب  دنناطلـس  داـقنم  لـیلذ و  دـنرادن و  تکرح  هداتـسیا و  دوخ  ياـج  رد  رما  ندـش 

. دنرادن یتردق  چیه  ایوگ  دنرادنپیم و 
شتسرپ هک  ار  هچنآ  اب  یبزح  ره  هک  اریز  دنناگدش  رضاح  منهج  رد  دوخ  ههلآ  اب  نیکرشم  هک  هدش  لقن  نینچ  هیآ  ریـسفت  رد  یئابج  زا  و 

رد هچنانچ  ار  ناهلا  ناگهدننک  تدابع  هن  دنهد و  تاجن  باذع  زا  ار  دوخ  ناگدننک  تدابع  دـنناوت  ناهلا  هن  دنـشتآ و  رد  اهتب  زا  دـننکیم 
: هدومرف رگید  ياج 

زا نوچ  دنرـضاح و  نانآ  دزن  ایند  رد  دنیاهتب و  نوشق  نیکرـشم  هک  هدش  لقن  هداتق  زا  و  َمَّنَهَج ) ُبَصَح  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَت  ام  َو  مُکَّنِإ  )
( نایبلا عمجم   ) دنراد بضغ  اهنآ  رب  دننیبیمن  يررض  عفر  یتعفنم و  ریخ و  اهنآ 

60 هحفص : 
وت مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هدومرف  باطخ  يوب  شلوسر  لد  یلست  يارب  َنُوِنلُعی  ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَلعَن  ّانِإ  مُُهلوَق  َکنُزحَی  الَف 

ار هچنآ  دـننادرگیم و  یفخم  دوخ  نطاب  رد  دـسح  دـقح و  زا  ار  هچنآ  راتفگ و  لاعفا و  لامعا و  شابم  نوزحم  راـفک  ياوراـن  نانخـس  زا 
هدـیهوکن تافـص  نآ  راتفگ و  لامعا و  نوچ  هکنیا  هب  هراشا  دوب  دـهاوخ  فوشکم  ام  يروضح  ملع  رد  ام و  دزن  امامت  دـنیامنیم  رهاـظ 

امب ار  اهنآ  يازج  يدرگ  يذأتم  نانآ  ياوران  نانخس  زا  دیابن  وت  رگید  میئامنیم  باذع  ناشلمع  شاداپ  ازجب و  ار  نانآ  مینادیم و  ار  نانآ 
. دیشک میهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  يدوزب  هک  شاب  شوخ  لد  راذگاو و 

ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِعلا  ِیُحی  نَم  َلاق  ُهَقلَخ  َیِسَن  َو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَض  َو  ٌنِیبُم - ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُطن  نِم  ُهانقَلَخ  ّانَأ  ُناسنِإلا  َرَی  َمل  َو  َأ 

هیآ لوزن  نأش  رد  نیرسفم  نانخس 

فلخ نب  یبا  لئاس  هک  هدـش  لقن  هداتق  دـهاجم و  زا  هدوب و  هریغم  نب  دـیلو  ای  یمهـس  لئاو  نب  صاع  ای و  فلخ  نب  ۀـیما  لئاس  اـی  یلوقب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سلجمب  فلخ  نب  یبا  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج - ماما  زا  لوق  نیمه  هدوب و 

ار نآ  هکنآ  زا  سپ  تشاد  تسد  رد  ياهدیسوپ  هدرم  ناوختسا  دنتشاد و  روضح  شیرق  دیدانص  زا  یـضعب  سلجم  نآ  رد  دیدرگ و  دراو 
لوسر ترـضح  دنادرگ  هدنز  ار  يو  دهد و  تایح  يوب  دروآ و  عمج  ار  هکنیا  قرفتم  ءازجا  تسیک  ص )  ) دّـمحم يا  تفگ  دومن  دروخ 
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. دمآ دورف  هیآ  هکنیا  تقو  نآ  دینادرگ  دهاوخ  هدنز  ار  نآ  دیامنیم و  يروآ  عمج  ار  ءازجا  هکنیا  ملاع  راگدرورپ  دومرف  (ص )
نآ اب  ینم  بآ  هرطق  زا  ار  نآ  ام  هنوگچ  هک  دـنادیمن  ار  دوخ  تقلخ  ءادـتبا  ناسنا  ایآ  هک  دـنرآ  راکنا  ماقم  رد  ماهفتـسا و  هزمه  مل ) (ا و 

ار وا  ردـپ  تشپ  رد  هک  یتـقو  نآ  زا  هدوـمن  یط  ار  یبـتارم  هچ  میدوـمن و  اـیهم  وا  شیادـیپ  يارب  هک  یطئارـش  تادـعم و  لـئاسو و  همه 
دمآ رد  ردام  محرب  ات  میداد  لحم  رییغت  اجنآ  زا  میدروآ و  رد  ینم  تروصب 

61 هحفص : 
يوب هخفن  دمآ و  رد  لفط  نینج و  تروصب  ات  دیدرگ  هغـضم  هقلع  دش  هقلع  ینم  هدـیدرگ  لیدـبت  یتروصب  یتروص  زا  هدومن  یتارییغت  و 

هک یتقو  ات  دومن  یط  ار  یلحارم  زین  نآ  زا  سپ  تشاذگ و  اپ  ملاع  هکنیا  رد  لمح  تدـم  تیمامت  زا  سپ  دـیدرگ و  ناسنا  دـش و  هدـیمد 
لثم هدیـسوپ  ناوختـساب  دـیآیم و  رب  همـصاخم  هلداـجم و  ماـقم  رد  هدومن و  شومارف  ار  دوـخ  یلبق  لـحارم  تقو  نآ  دـیدرگ  وـگنخس 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُحی  ُلق  دنک  هدنز  ار  هدیـسوپ  ناوختـسا  هکنیا  دناوت  یک  دیوگیم  دروآیم و 
رد یناسنا  ینونک  تروصب  ار  نآ  یلزا  تردق  ذوفنب  جیردتب  هدومن و  فرصت  رـصانع  هدرم و  داوم  رد  لوا  رد  هک  یـسک  نامه  وگب  مّلس 

ایناث هدیدرگ  رصانع  ءزج  كاخ و  هدمآ و  رب  دوخ  هیلوا  هدام  تروصب  هکنآ  زا  سپ  هک  تشاد  دهاوخ  تردق  دیـشخب  تایح  واب  دروآ و 
. دنادرگ هدنز  ار  يو  دشخبب و  يوب  ینیون  تایح 

چیه رد  یملاع و  چیه  رد  تفگ  دوردب  ار  ایند  تایح  درم و  هک  یـسک  دینکن  نامگ  هک  دشاب  نیاب  هراشا  هیآ  دیاش  ٌمِیلَع  ٍقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو 
هکلب تسین  روطنیا  دناهدرک  مهوت  نینچ  یـضعب  هچنانچ  دوب  دهاوخ  لاحم  مودعم  هداعا  دیئوگب  هکنیا  ات  دشابن  دوجوم  ملاوع  زا  ياهئـشن 
یلاعت قح  يروضح  ملع  هطاحا  زا  ترابع  دـیاش  هک  ظوفحم  حول  ءاضق و  ملاع  رد  شتایـصوصخ  مامت  اـب  دوشیم  هدـش و  دوجوم  هچ  ره 

. دوب دهاوخ  ناسکی  هبترم  نآب  تبسن  هدنیآ  هتشذگ و  تسا و  دوجوم  دشاب 
هکنیا هدـشن  دوقفم  یلاعت  قح  هیملع  هطاحا  هبترم  رد  نوچ  دومنیم  یناگدـنز  ایند  رد  هک  یناـسنا  ناـمه  دوشیم  مولعم  ناـیب  هکنیا  زا  سپ 
هکنیا یگهشیمه و  یمئاد  یگدـنزب  دـنادرگیم  هدـنز  ار  وا  هدوشخب و  يوب  يدـیدج  تایح  اـیناث  ترخآ  أـشن  رد  هک  تسناـمه  هک  تسا 

دیامنیم و دیعب  هدومنن  زواجت  تاسوسحم  هبترم  زا  ناشمهف  زونه  هک  نانیب  رهاظ  دزن  هچ  رگا  دوب  دـهاوخ  مولعم  رهاظ و  شلها  دزن  بلطم 
ندیدرگ كدنم  ندرم و  زا  سپ  ناسنا  هک  دنیامن  روصت  دنناوتب  هک  دنرادن  یحور  هعس  نینچ 

62 هحفص : 
. دوب دهاوخ  دوجوم  دیآیم  رامشب  ملاع  هکنیا  قوف  هک  يرگید  ملاوع  رد  ءاضعا 

َو یَلب  مُهَلثِم  َُقلخَی  نَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َسَیل  َو  َأ  َنوُِدقُوت  ُهنِم  ُمتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرَضخَألا  ِرَجَّشلا  َنِم  مَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
زا هک  یسک  نآ  هک  دنادرگیم  هبنتم  ار  نانآ  دوخ  تردق  مومع  ناگدرم و  ندش  هدنز  داعم و  نیرکنم  داعبتسا  عفر  يارب  ُمِیلَعلا  ُقاّلَخلا  َوُه 

نینچ دیزورفایم  شتآ  نآ  زا  امـش  دـنادرگیم و  رهاظ  شتآ  نآ  زا  تسا  مه  دـض  شتآ  بآ و  تسا و  بآ  نآ  رد  هکنآ  اب  زبس  تخرد 
. ناگدرم ندینادرگ  هدنز  رب  درادن  تردق  هنوگچ  یسک 

تخرد ود  هکنیا  زا  يرت  هخاش  ود  یتقو  دنمان  رافع )  ) ار يرگید  و  خرم )  ) ار یکی  تسا  تخرد  ود  ناتـسبرع  ياهنابایب  رتشیب  رد  دـنیوگ 
نکل تسا  شتآ  یتخرد  ره  رد  ینعی  رافعلا ) خرملا و  دجمتـسا  ران و  رجـش  لک  یف   ) دنیوگ اهبرع  دـهجیم و  شتآ  نآ  زا  دـنلامب  مهب  ار 

نوچ نایبلا ) عمجم  . ) باـنع تخرد  رگم  دـیآیم  نوریب  شتآ  یتخرد  ره  زا  هتفگ  یبلک  هدـش  دـیجمت  راـفع ) خرم و   ) تخرد ود  هکنیا 
اجنیا رد  دیامنیم و  تاسوسحم  هب  هیبشت  ار  تالوقعم  بلاطم  زا  يرایسب  هک  تسا  هکنیا  دوریمن  الاب  تاسوسحم  زا  رشب  دارفا  نیرتشیب  مهف 

بآ و نیب  هک  يرفانت  تیدض و  اب  هک  يروط  نیمه  درادن  روصت  یلاحم  یهلا  یهانتم  ریغ  تردـق  لابق  رد  هک  دراد  تردـق  مومعب  هراشا 
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. هدرم هدنز  زا  دیآیم و  نوریب  هدنز  هدرم  زا  روط  نیمه  دهجیم  شتآ  بآ  زا  تسا  شتآ 
یلقع داشراب  دـنادرگیم  رکذـتم  ار  رـشب  هیآ  ُمِیلَعلا  ُقاّلَخلا  َوُه  َو  یَلب  مُهَلثِم  َُقلخَی  نَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َسَیل  َو  َأ 
هکنیا رد  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخب  دیهد و  رارق  یـسرزاب  ربدـت و  تحت  ار  شنیرفآ  میظع  تقلخ  هکنیا  دـیئامن و  دوخ  لقعب  عوجر  هک 

زا یـضعب  هنوگچ  هک  دینک  رظن  تقلخ  میظع  تادوجوم  یهانتم و  ریغ  ملاوع  اهناشکهک و  اهنامـسآ و  تارک و  زا  یناهج  للجم  هاگتـسد 
يردقب يدروخ  یکچوک و  تهج  رد  یضعب  دیآیمن و  روصت  تحت  هک  دوب  دهاوخ  يروط  یگرزب  تمظع و  ثیح 

63 هحفص : 
. دننیب هب  ار  اهنآ  تسرد  دنناوتن  زاب  ینیب  هرذ  میظع  هاگتسد  اب  هک  تسا  قیقد 

لثم هک  درادن  تردق  ایآ  دوب  دهاوخن  يدـحب  دودـحم  هک  یهانتم  ریغ  ملاوع  نینچ  تقلخ  رب  دراد  تردـق  هک  یـسک  میلـس  لقع  رظن  رد 
. دیامن قلخ  ار  نآ 

دنیرفآیم دنکیم و  هچنآ  رب  دوب و  دهاوخن  يدحب  دودحم  تسا و  رایـسب  وا  شنیرفآ  تقلخ و  تسا  قالخ  وا  هک  اریز  دراد  تردـق  يرآ 
. تسا اناد  ملاع و 

ره یلزا  هدارا  ینیوکت و  رما  ضحمب  هک  تسا  تانکمم  تباجا  تعرـسب  هراشا  نک  ظفل  ُنوُکَیَف  نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  ًائیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُرمَأ  اـمَّنِإ 
تردق ملع و  عبنم  زا  هک  شنیرفآ  هاگتسد  رد  اریز  دشاب  ظفلب  جاتحم  هکنیا  هن  ددرگیم  دوجوم  هدومن  رما  لوبق  اروف  دومن  هدارا  هک  ار  هچ 

. دوب دهاوخن  راک  رد  یظفل  هتفرگ  همشچ  رس  یلزا 
هئارا زین  تادوجوم  دوجو  ار  ملکتم ) ریمضلا  یف  ام   ) دهدیم هئارا  ظافلا  هک  يروطنامه  هک  نک )  ) ظفلب هدومن  هیبشت  ار  هدارا  ذوفن  دیاش  و 
ِهِدَِیب يِذَّلا  َناحبُـسَف  دومن  دنهاوخ  تباجا  ار  قح  یعاد  تانکمم  هدارا  ضحمب  هک  اریز  ار  یلاعت  قح  یلزا  هدارا  تردـق و  ملع و  دـهدیم 

تسا و وا  تسدـب  يزیچ  ره  نطاـب  توکلم و  هک  یـسک  نآ  تسا  یـصقن  بیع و  ره  زا  اربـم  هزنم و  َنوُعَجُرت  ِهَیلِإ  َو  ٍءیَـش  ِّلُـک  ُتوُکَلَم 
. دوب دهاوخ  وا  يوسب  رشب  دارفا  امش  عوجر  روما و  مامت  تشگزاب 

دـشاب یکیرـش  نواعم و  ای  یمالک  یظفلب و  جاتحم  تقلخ  رد  هک  تسا  هکنیا  زا  رتالاب  یلاعت  قح  یلزا  تاذ  هک  دـشاب  نیاب  هراـشا  دـیاش 
تادوجوم و ءدـبم  مه  هتمظع  تلج  وا  تفرگ و  دـهاوخ  ماجنا  وا  تردـق  تسدـب  يزیچ  ره  تقیقح  تادوجوم و  نطاـب  توکلم و  هکلب 
تامم و تایح و  دیعملا ) ءدبملا و  وه   ) تسا وا  يوسب  زیچ  همه  تشگزاب  تسا و  نانآ  ییاغ  تلع  عجرم و  مه  تسا و  اهنآ  یلعاف  تلع 

. دیدرگ دهاوخ  هتفریذپ  وا  هدارا  ملع و  تردقب و  همه  روشن  ثعب و 

64 هحفص : 

تافاصلا ةروس 

هراشا

ۀّیکم یه  ۀیآ و  نونامث  ناتنثا و  ۀئام و 

ات 26] تایآ 1  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
(4  ) ٌدِحاَول مُکَهلِإ  َّنِإ  ( 3  ) ًارکِذ ِتاِیلاّتلاَف  ( 2  ) ًارجَز ِتارِجاّزلاَف  ( 1  ) افَص ِتاّفاَّصلا  َو 

ال ( 7  ) ٍدِرام ٍناطیَش  ِّلُک  نِم  ًاظفِح  َو  ( 6  ) ِبِکاوَکلا ٍۀَنیِِزب  اینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ّانِإ  ( 5  ) ِقِراشَملا ُّبَر  َو  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر 
(9  ) ٌبِصاو ٌباذَع  مَُهل  َو  ًاروُحُد  ( 8  ) ٍِبناج ِّلُک  نِم  َنُوفَذُقی  َو  یلعَألا  ِإَلَملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی 

َو َتبِجَع  َلب  ( 11  ) ٍبِزال ٍنیِط  نِم  مُهانقَلَخ  ّانِإ  انقَلَخ  نَم  مَأ  ًاقلَخ  ُّدَـشَأ  مُه  َأ  مِِهتفَتـساَف  ( 10  ) ٌِبقاث ٌباهِـش  ُهَعَبتَأَف  َۀَفطَخلا  َفِطَخ  نَم  ّالِإ 
(14  ) َنوُرِخسَتسَی ًۀَیآ  اَوأَر  اذِإ  َو  ( 13  ) َنوُرُکذَی اوُرِّکُذ ال  اذِإ  َو  ( 12  ) َنوُرَخسَی

َنوُرِخاد ُمتنَأ  َو  مَعَن  لـُق  ( 17  ) َنُولَّوَألا اـَنُؤابآ  َو  َأ  ( 16  ) َنُوثوُعبََمل ّانِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اـّنُک  َو  اـنتِم  اذِإ  َأ  ( 15  ) ٌنِیبُم ٌرحِـس  ّالِإ  اذه  نِإ  اُولاق  َو 
(19  ) َنوُرُظنَی مُه  اذِإَف  ٌةَدِحاو  ٌةَرجَز  َیِه  امَّنِإَف  ( 18)

َنوُُدبعَی اُوناک  ام  َو  مُهَجاوزَأ  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُـشحا  ( 21  ) َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  ِلصَفلا  ُموَی  اذـه  ( 20  ) ِنیِّدلا ُموَی  اذـه  انَلیَو  ای  اُولاق  َو 
(24  ) َنُولُؤسَم مُهَّنِإ  مُهوُِفق  َو  ( 23  ) ِمیِحَجلا ِطارِص  یلِإ  مُهوُدهاَف  ِهّللا  ِنُود  نِم  ( 22)

(26  ) َنوُِملسَتسُم َموَیلا  ُمُه  َلب  ( 25  ) َنوُرَصانَت مَُکل ال  ام 

65 هحفص : 

همجرت

هیآ و داتـشه  دص و  نایرـصب  ددع  رد  هدـمآ و  دورف  هکم  رد  تسا و  هیآ  ود  داتـشه و  دـص و  نایندـم  نایفوک و  ددـعب  تافاصلا  هروس و 
تسا فرح  هس  تسیب و  دصتشه و  رازه و  هس  هملک و  تسیب  دصتشه و 

( صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخب  یتسه  دزیا  مانب  )
(2  ) دناهتسارآ یگدنب  ماقم  رد  هدیشک و  فص  هک  ياهکئالمب  مسق 

(3  ) دننیطایش ناگدننار  هک  ياهکئالمب  مسق  و 
(4  ) دنشابیم ءایبنا  رب  یحو  هدنروآ  ای 

(5  ) دوب دهاوخ  هناگی  کی و  امش  يادخ  اتقیقح  هک 
(6  ) تسا اهقرشم  راگدرورپ  تسا و  اهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  وا  و 

(7  ) میدینادرگ هتسارآ  میداد و  تنیز  ناگراتسب  ار  ایند  نامسآ  ام  تقیقحب 
(8  ) میتشاد هاگن  ینامرفان  وید  ره  زا  ار  نآ  و 

(9  ) دوشیم هتخادنا  ریت  نیطایش  ندنار  يارب  یفرط  ره  زا  ار و  العا  ءالم  حیبست  دنونشیمن  هک 
(10  ) دوب دهاوخ  رقتسم  تباث و  باذع  اهنآ  يارب  و 

(11  ) دمآرد دهاوخ  يو  یپ  زا  هدنشخرد  شتآ  هک  دبایرد  يزیچ  یسک  نیطایش  زا  هکنآ  رگم 
میدیرفآ ام  نیمز  نامسآ و  زا  ار  هچنآ  ای  دنرتدنمورین ) و   ) رتتخس نانآ  توق  تقلخ و  ثیح  زا  ایآ  نک  شـسرپ  اهنآ  زا  دّمحم  يا  سپ 

(12  ) میاهدومن تقلخ  هدنبسچ  لگ  زا  ار  ناسنا  ام  و 
(13  ) دننکیم هیرخس ) وت  نانخسب   ) نانآ ینکیم و  بجعت  رافک  راکنا  زا  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

(14 ( ) دنریذپیمن ار  قح  نخس  و   ) دندرگیمن رکذتم  دوش  هداد  زردنا  دنپ و  نانآب  یتقو  و 
(15  ) دننکیم هیرخس  دندید  یتیآ  هزجعم و  یتقو  و 
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(16  ) راکشآ يرحس  رگم  هکنیا  تسین  دنتفگ  و 
(17  ) دش میهاوخ  هدنز  ایناث  ام  میدیدرگ  ناوختسا  كاخ و  میدرم و  یتقو  ایآ 

(18  ) دنوشیم هدنز  مه  ام  ناینیشیپ  ناردپ  ایآ 
(19  ) دیشاب رادقمیب  راوخ و  امش  تقو  نآ  رد  و  دش ) دیهاوخ  هدنز  همه   ) يرآ وگب  اهنآب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

ینامسآ هحیص  کی  تمایق  ندیدرگ  عقاو  يارب  هک  تسین  هکنیا  زج  و 

66 هحفص : 
(20  ) دنرگنیم ار  تمایق  عاضوا  دندرگیم و  هدنز  همه  ماگنه  نآ  رد  سپ  دوب  دهاوخ  یفاک  روص ) هخفن  )

(21 ( ) دنداد هدعو  امب  ناربمیپ  هک   ) ءازج زور  تسا  نیمه  ام  رب  ياو  دنیوگ  و 
(22  ) دیتشادنپ غورد  ار  يزور  نینچ  امش  ددرگیم و  ادج  مه  زا  لطاب  قح و  هک  يزور  تسا  هکنیا  دنیوگ ) هکئالم  )

هک ار  هچنآ  ناشیاهنز و  اب  دندرک  ملظ  هک  یناسک  هکئالم ) يا  )
دینک ییامن  هار  منهج  يوسب  ار  نانآ  سپ  ( 23  ) دیئامن عمج  مه  اب  دندومنیم  شتسرپ  ادخ  ریغ  زا 

(24  ) دنیآ رد  لاؤس  دروم  رد  هکنیا  ات  دیراد  هاگن  ار  اهنآ  دسریم ) باطخ  تقو  نآ  )
(25  ) دینکیمن يرای  ار  رگیدکی  هک  ار  امش  رم  تسیچ 

(26  ) یگراچیب يور  زا  دنناگدش  داقنم  زجع و  يور  زا  دنناگهداهن  ندرگ  اهنآ ) همه   ) زور نآ  رد  هکلب 

تایآ حیضوت 

هراشا

طخ کـی  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتعاـمج  رب  تسا و  فاـص  عـمجلا  عـمج  تاـفاص  ًارکِذ  ِتاـِیلاّتلاَف  ًارجَز - ِتارِجاّزلاَـف  افَـص - ِتاـّفاَّصلا  َو 
. دننامرف رظتنم  هدز و  فص  هک  يرایسب  تعامجب  دنکیم  دای  دنگوس  مسق  واوب  دندرگ و  هتسارآ  میقتسم 

تایآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

هک یتعامج  فوفـص  لثم  دنناگدز  فص  نامـسآ  رد  ای  هک  دنـشابیم  ياهکئالم  ِتاّفاَّصلا ) َو   ) تسا هکئالم  زا  عون  هسب  هراشا  لوا  هیجوت 
لثم دـناهدز  فص  نینچ  اوه  رد  ای  دـناهدینادرگ  هدامآ  ار  دوخ  هدز و  فص  یهلا  نامرف  ءارجا  يارب  زین  اـهنآ  دـندنبیم  فص  زاـمن  يارب 

. دوب دنهاوخ  نینچ  رما  ءارجا  نیمزب و  لوزن  ماگنه  نانآ  هک  ناگدنرپ  فوفص 
ءاـقلا يوب  هک  یناطیـش  هسوسو  لـباقم  هدومن و  ذوفن  رـشب  بلق  رد  تیـصعم  ماـگنه  هک  دنـشابیم  هکئـالم  زا  يرگید  عوـن  زین  تارجاز ) )

رجز ار  يو  دیامنیم  تیصعم 

67 هحفص : 
. تشاد دنهاوخ  زاب  حیبق  لمع  زا  ار  وا  دنیامنیم و  شنزرس  دنهدیم و 
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. دننادرگیم رب  هدومن  رجز  ار  نانآ  دنیامنیم  نامسآب  دوعص  ناگتشرف  مالک  نتفرگ  ارف  يارب  نیطایش  یتقو  هک  دنشابیم  ياهکئالم  ای 
رکذ ءاقلا  یناسنا  هقطان  سفن  رد  رشب و  بلق  رد  دنشابیم و  ءایبناب  یحو  هطساو  هک  دوب  دنهاوخ  هکئالم  زا  يرگید  عون  زین  ارکذ ) تایلات  )

. دندرگ لماک  هکنآ  ات  دنروآیم  لعفب  هوق  زا  یناحور  تالامک  رد  ار  نانآ  دنیامنیم و 
یلـصفم نایب  دنـشاب و  هکئالم  زا  فنـص  هس  تایآ  زا  دوصقم  هکنآ  یکی  هداد  لامتحا  دـنچ  تاـیآ  هیجوت  رد  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف 

. میامنیم همجرت  ار  نآ  زا  يرصتخم  حیضوت  يارب  هک  دراد 
رد دنیامنیم و  یگهداتـسیا  تیدوبع  هبترم  رد  ناشتاذ  رهوج  لامکتـسا  يارب  هکئالم  هک  تسا  نیاب  هراشا  افَـص ) ِتاّفاَّصلا  َو   ) دیوگ نینچ 

. دوب دنهاوخ  هتسارآ  تعاطا  ماقم 
زاب تسین  اـهنآ  راوازـس  هچنآ  زا  رجزب  ار  ناـنآ  هک  تسا  تیرـشب  حاورا  رد  اـهنآ  ریثأـت  تیفیکب  هراـشا  ًارجَز ) ِتارِجاّزلاَـف   ) یلاـعت هلوق  و 

حاورا رد  هیهلا  راونا  هیـسدق و  تایلجت  ندومن  ذوفن  رد  تسا  اهنآ  ریثأت  یگنوگچب  هراشا  ًارکِذ ) ِتاِیلاّتلاَف  ( ) یلاعت هلوق  و   ) تشاد دنهاوخ 
. هناگهس تایآ  هکنیا  رب  دیدرگ  دهاوخ  قبطنم  هیلقع  رابتعا  هکنیا  هیرشب و  هقطان 

ای دـننادرگیم  هتـسارآ  یفوفـص  تعامج  زاـمن  يارب  هک  دوب  دـنهاوخ  یناگهدـننک  تداـبع  اـی  تاـفاصلا )  ) زا دوصقم  مود  هیجوت  ناـیاپ ) )
یلاعت هلوق  دنـشکیم  فص  هدومن  زاب  هدرتسگ و  اهرپ  اوه  رد  هک  یناغرم  ای  دنـشکیم  فص  رافک  لباقم  رد  گنج  ههبج  رد  هک  نیدهاجم 

(. ٍتاّفاص مُهَقوَف  ِریَّطلا  َیلِإ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  )
زاـب حـیبق  لـمع  زا  ار  ناـنآ  دـننکیم  رجز  ار  یـصاع  ناـمدرم  رکنم  زا  یهن  يارب  هک  دنـشاب  ینمؤم  صاخـشا  نآ  تارجاز )  ) زا دوصقم  و 

. دنرادیم
هک دنشاب  یناسک  ای  نآرق  ناگدننک  توالت  ًارکِذ ) ِتاِیلاّتلاَف   ) زا دوصقم  و 

68 هحفص : 
. دناهدومن هیآ  راهچ  هکنیا  حیضوت  رد  نیرسفم  هک  یتاهیجوت  زا  اهنیا  ریغ  دنیوگ و  رکذ  رایسب 

تایآ نداد  صیـصخت  نکل  دیآ  قداص  اهنآ  همه  رب  تایآ  قالطاب  رظن  هکلب  دـیآ  قداص  تاهیجوت  هکنیا  زا  کی  ره  رب  تایآ  هچ  رگا  و 
. تسین زئاج  صصخم  نودب  صاخ  ینعمب 

لیلد دنشاب و  هکئالم  زا  عون  هس  دوصقم  هک  دیآیم  رتهب  رظنب  لّوا  هیجوت  نامه  میهد  صیصخت  یـصاخ  دراومب  ار  تایآ  میهاوخب  رگا  و 
ُنحََنل ّانِإ  َو   ) هدومرف هکئالم  لوق  زا  ۀـیاکح  هیآ 65  دومن  جارختـسا  ناوت  یم  نآ  ریغ  هروس و  نیمه  زا  هکئالمب  تایآ  نداد  صیـصخت  رب 

هیآ 21: رجف  هروس  رد  و  َنوُّفاَّصلا )
نینچ اهنآ  لمع  هک  دنـشاب  هکئالم  زا  یعون  تاـفاص  زا  دوصقم  هک  دـیامنیم  دـییأت  تاـیآ  هکنیا  و  افَـص ) افَـص  ُکَـلَملا  َو  َکُّبَر  َءاـج  َو  )

. دوب دهاوخ 
هدومرف تارجاز  هکئالم  لمع  رد  هک  تسا  هروس  نیمه  متـشه  هیآ  نآ  دیؤم  دنـشاب و  هکئالم  زا  يرگید  عون  تارجاز )  ) زا دوصقم  زین  و 

( ارکذ تایلات   ) زا دوصقم  و  دنناریم . اهنامسآ  فارطا  زا  رجزب  ار  نیطایش  هکئالم  ٌبِصاو ) ٌباذَع  مَُهل  َو  ًاروُحُد  ٍِبناج  ِّلُک  نِم  َنُوفَذُقی  َو  )
ءافب تایآ  فطع  و  َنوُحِّبَـسُملا ) ُنحََنل  ّانِإ  َو   ) هدومرف هک  تسا  اهنآ  لوق  زا  هروس  نیمه  هیآ 66  هچنانچ  دنشاب  هکئالم  زا  يرگید  عون  زین 

فظوم هکئـالم  زا  یعون  ره  هک  هدـیدرگ  نهربـم  دوخ  لـحم  رد  هک  اریز  دوـب  دـهاوخ  هیجوـت  نیمه  دـیؤم  زین  تسا  بیترت  رب  لـیلد  هک 
تانوئـش و بتارم و  عماج  نوچ  هک  تسا  ناسنا  دـیآیمن  رب  لمع  دـنچ  يو  زا  کلم  کی  دنـشابیم  يراـک  يارب  رخـسم  یلمع و  ماـجناب 

نآرق تاهباشتم  زا  ار  تایآ  هکنیا  دوش  یم  نوچ  لاـحنیا  اـب  نکل  دـش  دـهاوخ  هتخاـس  يو  زا  تتـشتم  لاـمعا  تسا  هفلتخم  ياوق  ياراد 
. میئامنن یشیدنا  يأر  نآ  هراب  رد  میهد و  صیصخت  ملعلا  یف  نیخسار  ادخب و  ار  نآ  ملع  هک  تسا  هکنیا  رتهب  دروآ  رامشب 
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ٌدِحاَول مُکَهلِإ  َّنِإ 

69 هحفص : 
کیرـش و تسا و  هناگی  اتکی و  امـش  يادـخ  هک  دـنکیم  دای  مسق  هفیرـش  تادوجوم  نیاـب  لاـعتم  تاذ  هک  تسا  مسق  باوج  هلمج  هکنیا 

. درادن يزابنا 
روصت وا  يارب  يدننام  دض و  لثم و  لیدع و  ریظن و  کیرـش و  تسا  دحاو  یلاعت  يادخ  دحا  دحاو و  نیب  تسا  قرف  دـنیوگ  نادنمـشناد 

دهاوخن نواعم  کیرـشب و  جاتحم  تقلخ  رد  تسا و  اتکی  تیبوبر  تیهولا و  رد  یتاذ و  مدق  رد  بوجو و  بوجو  رد  و  تشاد ، دـهاوخن 
. تسا دحاو  تفصب  فصتم  وا  تاذ  رابتعا  نیاب  دناریمیم و  دهدیم  تایح  دهدیم  يزور  دنیرفآیم  دوخ  لاوزیب  تاذب  دوب 

هدش بیکرت  رگید  رابتعاب  هدشن و  بیکرت  تروص  هدام و  زا  ماسجا  دننام  هک  تسا  ۀقیقحلا  طیسب  تسین و  ءازجا  زا  هدش  بیکرت  نوچ  و 
دوصقم دنیوگ و  دحاو  یهاگ  و  تسا ، دحا  رابتعا  نیاب  دوب  دهاوخ  تقیقح  تاذب و  درفتم  فرـص و  درجم  هکلب  هدیدرگن  ورین  هدام و  زا 

نینچ یفاک  باتک  رد  ِقِراشَملا  ُّبَر  َو  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  تسا  هیلالج  هیلاـمج و  تافـص  ماـمت  هعماـج  هک  تسا  یتاذ 
هبق ملاع  هکنیا  ینعی  « 1 (» مدا ۀبق  هذه   ) داب وت  يادف  مناج  تفگ  دیدرگ و  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رب  يدرم  هک  دنکیم  تیاور 

ار اهنآ  همه  هک  تسا  برغم  هن  یـس و  امـش  برغم  تشپ  تسا و  داـیز  ياـههبق  یلاـعت  قح  يارب  هک  ادـخب  مسق  يرآ و  دومرف  تسا  مدا 
نیکرـشم باوج  رد  هیآ  دومن  دنهاوخن  ار  ادـخ  ینامرفان  ینیعلا  ۀـفرط  دـنیامن و  یم  هئاضتـسا  شرونب  هک  قلخ  زا  رپ  تسا  يدیفـس  نیمز 

نآ رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هدنهد  شرورپ  یبرم و  دحاو  يادخ  نامه  هدومرف  دنداد  رارق  ددـعتم  نایادـخ  ههلآ و  دوخ  رب  هک  تسا 
. دوب دهاوخ  اهقرشم  راگدرورپ  تسا و 

. تسا برغم  لباقم  قرشم و  عمج  قراشم 
دیآیم رب  یلحم  زا  دیشروخ  يزور  ره  لاس  مایا  رد  تسا و  خاروس  تصش  دصیس و  دیشروخ  کلف  رب  سابع  نبإ  هتفگب 

-----------------------------------
. ].....[ دوشیم هدیمان  هرک  هک  تسا  نامه  هبق  زا  دوصقم  ارهاظ  ( 1)

70 هحفص : 
: دنکیم ضرع  تاجانم  ماقم  رد  ع )  ) ماما تامسب  فورعم  ياعد  رد  و 

يراجم علاطم و  اهل  تلعج  براغم و  قراشم و  اهل  تلعج  اموجر و  ۀنیز و  حیباصم و  اجورب و  اموجن و  اهتلعج  بکاوکلا و  اهب  تقلخ  (و 
«. 1 (» اهریوصت تنسحاف  اهتروص  اهریدقت و  تنسحاف  لزانم  ءامسلا  یف  اهتردق  حباسم و  اکلف و  اهل  تلعج  و 

لاصخ باتک  زا  هک  یتیاور  نآ  هدش و  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  قداص  زا  هک  یثیدح  همیمـضب  ءاعد  هکنیا  تارقف  زا 
نامسآ تفه  زا  رتگرزب  یملاع  ره  تسا و  ملاع  رازه  هدزاود  ملاع  يادخ  يارب  هدومرف  هک  میدومن  لقن  ترـضح  نآ  زا  سی )  ) هروس رد 

. دوریم رامشب  نیمز  تفه  و 
دیدـج تایفـشک  رد  هچنانچ  براغم  نآ  هنیرقب  قراـشم و  زا  دوصقم  هک  دومن  جارختـسا  ناوتیم  ثیدـح  ود  نآ  همیمـضب  ءاـعد  هکنیا  زا 

زین نانآ  نیب  تادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  دوصقم  تسین و  ام  ملاع  یـسمش  عاضوا  بورغ  عولط و  لـحمب  رـصحنم  دـناهدومن  تباـث 
رازه هدزاود  و  تسا ، یهانتم  ریغ  وا  ضیف  تسا  قلطم  ضایف  یلاعت  قح  هکنیا  هب  رظن  هکلب  دوب  دـهاوخن  اـم  دودـحم  ملاـع  نیاـب  رـصحنم 

رد ِبِکاوَکلا  ٍۀَـنیِِزب  اینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ّانِإ  هتاقولخم ) رارـساب  ملاعلا  هّللا  و   ) دـشاب دودـحم  ددـع  نیاـب  هکنیا  هن  تسا  ملاوع  ترثکب  هراـشا 
: دنکیم تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدومرف  زا  شترضح  هک  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  یمق  ریسفت 
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-----------------------------------
اهقرشم اهنآ  يارب  يداد و  رارق  نیطایش  زا  يریگولج  نیمز و  تنیز  اهغارچ و  ار  اهنآ  يدیرفآ و  تدوخ  تمکحب  ار  ناگراتس  ایادخ  ( 1)

اهنامـسآ رد  دـندرگ و  روانـش  نآ  رد  هک  يداد  رارق  یکلف  هرک و  کی  ره  يارب  يدومن و  ررقم  نایرج  هاگیاج  عولط و  لحم  اـهبرغم و  و 
اموجن و اهتلعج  بکاوکلا و  اهب  تقلخ  و  ( ) ع  ) هلوق هنیرقب  يدومن . يدـنبتروص  میظنت و  بوخ  هچ  يدومن و  ریدـقت  یلزانم  اـهنآ  يارب 

دیآیم رامشب  ياهرک  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسه  يرگید  ناگراتس  دنیوگ  هرک  ار  نآ  هک  یبکوک  ره  رد  هک  دومن  هدافتسا  ناوتیم  اجورب )
. دنشابیم یتاقولخم  ناگراتس و  رمق و  سمش و  ياراد  و 

71 هحفص : 
ءامـسلا یف  دومعلا  کلذ  لوط  رون  نم  دومع  یلا  ۀیندم  لک  ۀطوبرم  ضرالا  یف  یّتلا  نئادم  لثم  نئادم  ءامـسلا  یف  یّتلا  موجنلا  هذـه  « ) 1

(» ۀنس نوسمخ  یتأم و  ةریسم 
میدق تئیه  هک  دومن  ناوت  هدافتسا  نینچ  هدیسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  لآ  زا  هک  ثیداحا  زا  نآ  لاثما  ثیدح و  هکنیا  زا  و 

عقاو قباطم  شمامت  هک  تسین  مولعم  زین  دیدج  تئیه  هچ  رگا  دوب و  دهاوخ  عقاو  فلاخم  نآ  زا  يرایـسب  دوشیم  هتفگ  سومیلطب  مانب  هک 
اهنآ زا  یضعب  نکل  دنهدیم  رییغت  دنمهف و  یم  نیعرتخم  دوخ  ادعب  هک  هدیدرگ  نییعت  هبرجت  سدح و  يور  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هتبلا  دشاب 
هچنآ یکی  دـیدرگ  دـهاوخ  ام  بیـصن  هدـئاف  ود  نآ  زا  ددرگیم و  قیبطت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  رابخا  نآرق و  تایآ  اب 

. هدیسر نیموصعم  زا  هک  دوریم  رامشب  یتازجعم  زا  یکی  دوخ  هکنیا  رگید  دومن ، نانیمطا  نآب  ناوت  تسا  ثیداحا  اب  قباطم 
عجار ناراوگرزب  نآ  زا  دنتـشاگنایم  تسرد  دص  رد  دص  ار  نآ  هدوب و  مدرم  تسدب  هک  میدق  طلغ  تئیه  نامه  زا  ریغ  هک  یتقو  نآ  رد 
هکنیا میمهفیم  دنراد  تنوکس  يرایسب  تاقولخم  اهنآ  رد  تسا و  يرهش  یملاع و  نآ  رد  ناگراتس  زا  کی  ره  رد  هکنیا  ملاوع و  دادعتب 

بابسا و هلیسوب  هکنیا  هن  نیمخت و  سدح و  يور  زا  هن  دیدرگ  رادیدپ  اهنآ  یتوکلم  سفن  یسدق و  حور  نامه  يور  زا  هک  تسا  یشناد 
ّتیـشم هک  يردـقب  هدومن و  هطاحا  دوخ  نود  ام  رب  یحور  هطاحا  یندـل و  ملعب  هکلب  دنـشاب  هدـیدرگ  قوف  امب  ملاع  یعیبط  یـسح  تالآ 

. ددرگ مامت  قلخ  رب  تجح  هکنآ  ات  هدینادرگ  نوکی  ام  ناک و  امب  اناد  ار  ناراوگرزب  نآ  هدومن  ءاضتقا  یهلا 
زا هک  یتردق  راثآ  تینارون و  تمظع و  نآ  اب  تسا  نیبرقم  هکئالم  هاگیاج  ولع و  فرط  هک  اهنامسآ  نوچ  ٍدِرام  ٍناطیَـش  ِّلُک  نِم  ًاظفِح  َو 

سفن ياهدش و  هدنار  ناطیش  ره  ياج  تسا  نایامن  اهنآ 
-----------------------------------

کیب طوبرم  اهرهش  نآ  تسا و  نیمز  رد  هک  ییاهرهش  لثم  هتفهن  ییاهرهـش  نآ  رد  دیرگنیم  نیمز  رد  امـش  هک  ار  یناگراتـس  هکنیا  ( 1)
. دنرگدکیب طوبرم  همه  تسا و  لاس  هاجنپ  تسیود و  ندومن  ریس  ردقب  دومع  هکنیا  لوط  هک  دوب  دنهاوخ  نامسآ  رد  رون  زا  يدومع 

72 هحفص : 
نانآ یتقو  تسا ، قوفب  لیام  شتآ  تعیبط  هدش و  هیبعت  شتآ  زا  نیطایـش  بلاغ  رـصنع  هکنیا  هب  رظن  هک  تسا  هکنیا  دوب  دـهاوخن  یثیبخ 

دنهاوخ هدـنار  دـنیامن  ادـیپ  عالطا  نییناحور  حـیبست  ثداوح و  الاب و  ملاـع  عاـضوا  زا  دـنهاوخ  دـنوریم و  ـالابب  ور  ناـشتعیبط  ياـضتقمب 
. دیدرگ

یتردـق نینچ  دـنوریم  رامـشب  تسپ  ثیبخ  تادوجوم  زا  نیطایـش  نوچ  ًاروُحُد  ٍِبناج - ِّلُک  نِم  َنُوفَذـُقی  َو  یلعَألا  ِإَلَملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی  ـال 
نیبرقم هکئالم  يولع و  تادوجوم  صوصخم  هک  یحیبست  يرکذ و  اریز  دـنیامن  عامتـسا  ار  هکئالم  حـیبست  دـنناوتب  هک  تشاد  دـنهاوخن 

هدنار دوشیم و  هتخادنا  ریت  نانآ  رب  دنوریم  الاب  عامتسا  دصقب  یفرط  ره  زا  نیطایش  هک  تسا  هکنیا  دوب  دهاوخ  ناشدوخب  صوصخم  تسا 
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. دیدرگ دنهاوخ 
العا ءالم  دراو  دنراذگیمن  دنناریم و  اهنامسآ  فرط  زا  ار  نیطایش  هکئالم  ٌِبقاث  ٌباهِش  ُهَعَبتَأَف  َۀَفطَخلا  َفِطَخ  نَم  ّالِإ  ٌبِصاو  ٌباذَع  مَُهل  َو 
شتآ هلعـش  کـی  لاـح  نآ  رد  ددرگ  عـلطم  يرارـسا  رب  اـی  دـبایرد  ینخـس  يوـلع  تادوـجوم  نآ  زا  ناـنآ  زا  یـسک  هکنآ  رگم  دـندرگ 

. دنادرگ دوبان  لحمضم و  قرتحم و  ار  وا  دیآ و  رد  يو  یپ  زا  هدنشخرد 
هیآ هرقب  هروس  َنُولِقعَی ) مُهَف ال  ٌیمُع  ٌمُکب  ٌّمُص   ) هدومرف اهنآ  هراب  رد  هک  ییاهنآ  دـیآ  قداص  زین  رـشب  تسپ  دارفا  ضعب  رب  تاـیآ  هکنیا  و 

زا دنهاوخب  یهاگ  اتردن  رگا  دننک  يرادرب  هرهب  یحو  نانخـس  زا  دنیامن و  هدافتـسا  دنناوتن  نآرق  تمظع  ءامـس  زا  ینامدرم  نینچ  ( 166)
ورف تعیبط  نیلفاس  لفـسا  رد  دناهتـشک و  دوخ  رد  ار  فراعم  حور  ینامدرم  نینچ  اریز  دـناریم  ار  نانآ  یهلا  رهق  دـنبایرد  يزیچ  فراـعم 

. دیامن دوعص  الاب  فرطب  ناشحور  هک  دوب  دنهاوخ  هکنیا  قیال  اجک  رگید  هدیدرگ  نیطایش  هاگهولج  لحم  نانآ  ناج  لد و  دناهتفر و 
. دوش هتفگ  هجو  هس  تسا  نکمم  انقَلَخ ) نَم  مَأ   ) هلمج رد  ٍبِزال  ٍنیِط  نِم  مُهانقَلَخ  ّانِإ  انقَلَخ  نَم  مَأ  ًاقلَخ  ُّدَشَأ  مُه  َأ  مِِهتفَتساَف 

73 هحفص : 
زا نانآ  ایآ  نک  لاؤس  رافک  زا  دّمحم  يا  هک  هداد  رارق  بطاخم  ار  دوخ  لوسر  دـنوادخ  دـیوگ  نینچ  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  خیـش  - 1

. میدینادرگ ناشکاله  میتفرگ و  باذعب  ار  اهنآ  ام  هک  ناگتشذگ  هورگ  ای  دنرتمکحم  تدش  توق و  ثیح 
عجار شیپ  هیآ  هکنیا  هـب  رظن  دـیاش  و  - 3 نایاپ )  ) هکئالم اهنامـسآ و  تقلخ  ای  دـنرتدیدش  توق  تهج  زا  ناـنآ  اـیآ  یـضعب  يأرب  و  - 2

امن لاؤس  رافک  زا  دّمحم  يا  دوش  هتفگ  نینچ  هیآ  هیجوت  رد  تسا  نکمم  ظاحل  نیاب  دوب  نانآ  باذع  درط و  نامسآب و  نیطایـش  دوعـصب 
هک شتآ  زا  هک  نیطایش  تقلخ  ای  دوب  دهاوخ  رتيوق  رتدیدش و  دیاهدش  هدیرفآ  هدنبسچ  لگ  زا  هک  مدآ  ینب  مامت  امـش و  تقلخ  ایآ  هک 

نوچ دینادرگ و  رورغم  ار  ناطیش  هک  دوب  نیمه  تسا و  كاخ  رشب  بلاغ  رـصنع  هک  اریز  دوریم  رامـشب  رـشب  تقلخ  زا  رتيوق  رتدیدش و 
یماقم زا  دومن و  یبا  هدجس  زا  هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  مدآ  تسا و  شتآ  شبلاغ  رـصنع  هکنیا  هب  رظن  تسنادیم  مدآ  زا  رتفیرـش  ار  دوخ 

. دنادرگیم ءاوغا  ار  يو  ددرگیم و  دراو  ناسنا  رب  فارطا  زا  هک  تسا  يو  يدام  تدش  توق و  نیمهب  ناطیش  و  دیدرگ ، هدنار  تشاد  هک 
رتدیدش و شنیرفآ  داوم  ثیح  زا  ناطیـش  هکنیا  اب  هک  دهد  رکذـت  نانآب  دـهاوخیم  هدـمآ و  رب  رافکب  ضارتعا  ماقم  رد  هیآ  دـیاش  هصالخ 

هلاس دنچ  ياهتدابع  نآ  اب  دوب  هداد  رارق  هکئالم  فیدر  ار  دوخ  العا  ءالم  رد  هکنیا  اب  دوریم و  رامشب  رشب  دارفا  امش  زا  رتيوق  رتفیطل و 
دیدرگ دهاوخن  رسیم  دوب  وا  ماقم  هک  اهنامسآ  کیدزنب  دوعـص  يو  يارب  رگید  هک  دش  هدنار  نانچ  ربک  ینامرفان و  کی  رثا  رد  لاحنیا  اب 

. دیدرگیمن ادخ  رما  عیطم  هدیدرگ و  رورغم  روط  هکنیا  تعیبط  یتسپ  نیاب  هک  ار  امش  تسیچ 
ریخا هیجوت  دیؤم  تایآ  هکنیا  ٌنِیبُم  ٌرحِـس  ّالِإ  اذه  نِإ  اُولاق  َو  َنوُرِخـسَتسَی  ًۀَیآ  اَوأَر  اذِإ  َو  َنوُرُکذَـی  اوُرِّکُذ ال  اذِإ  َو  َنوُرَخـسَی  َو  َتبِجَع  َلب 

اهنامسآ و هن  هدومن و  هیجوت  یسربط  هچنانچ  ناگتشذگ  هورگ  هن  دنشاب  نیطایش  الاب  هیآ  رد  انقَلَخ ) نَم  مَأ   ) زا دوصقم  هک  تسا 

74 هحفص : 
همهنیا اب  امش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دیدرگ  دودرم  نینچ  هانگ  کی  شاداپب  ناطیـش  هکنیا  هب  هراشا  هدومن و  هیجوت  يرگید  هک  هکئالم 
تـسا رتالاب  امـش  مهف  هطیح  زا  نوچ  دوشیم  هدناوخ  امـش  رب  هدمآ و  دورف  یحو  ندـعم  زا  هک  ینانخـس  نآرق و  تایآ  یتقو  هک  اهتفلاخم 
دیئوگ هدومن  رحس  رب  لمح  دندینادرگ  رکذتم  ناتراک  تبقاع  زا  ار  امش  یتقو  دیئامنیم و  هیرخـس  توخن  ربک و  يور  زا  دینکیم و  راکنا 

. راکشآ تسا  يرحس  هکنیا 
اپ ود  مسج  لکیه و  نیمه  طقف  ار  دوخ  يدرخیب  یمهفن و  يور  زا  رافک  َنُولَّوَألا  اَنُؤابآ  َو  َأ  َنُوثوُعبََمل  ّانِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اّنُک  َو  انتِم  اذِإ  َأ 

هدومن ءالیتسا  نانآ  رب  ردق  هکنیا  تعیبط  ملاع  دندرکیمن  روصت  تاسوسحم  ملاع  نیمه  زا  ریغ  يرگید  ملاع  حور و  لقع و  دنتـشادنپیم و 
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لقع حور و  یناسنا  تقیقح  هک  دندیمهفیمن  دندومنیم و  هدجس  نآب  دندیـشارتیم و  دوخ  تسدب  تب )  ) مانب یمـسج  ار  دوخ  هلا  یتح  هک 
. رهاظ تروص  طقف  هن  دوب  دهاوخ  وا  ینطاب  هکارد  ياوق  و 

اجنآ هک  دـیراد  شیپ  رد  يرگید  ملاع  دـیدرگیمن و  یناف  ندرمب  امـش  هک  دـندومنیم  رکذـتم  ار  ناـنآ  یهلا  يارفـس  یتقو  هک  دوب  هکنیا 
داز دنمان  تمایق  ار  نآ  هک  دوخ  هاگدورف  نیرخآ  رفـس و  نآ  يارب  یتسیاب  دوب و  دهاوخ  امـش  یگهشیمه  ینادواج  لزنم  هاگتماقا و  لحم 

: یلاعت هلوق  دیرادرب  هشوت  و 
ءابآ و ایآ  میدرگ  هدـنز  هبترم  ود  میتشگ  كاخ  یتقو  اـم  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنتفگیم  بجعت  يور  زا  يوقَّتلا » ِداّزلا  َریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوََزت  »

. دیدرگ دنهاوخ  هدنز  ام  ناینیشیپ  دادجا 
لاح رد  امـش  يرآ  وگب  نانیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  َنوُرُظنَی  مُه  اذِإَف  ٌةَدِـحاو  ٌةَرجَز  َیِه  امَّنِإَف  َنوُرِخاد  ُمتنَأ  َو  مَعَن  لـُق 

ار نادنفـسوگ  هک  ناپوچ  يادـص  لثم  روص  رد  بیهم  يادـص  کیب  امـش  دـیدرگ و  دـیهاوخ  هدـنز  يرجز  راشف و  کیب  تلذ  يراـخ و 
. دیرگنیم ار  تمایق  عاضوا  تقو  نآ  دیدرگ  دیهاوخ  هدنار  رشحم  يوسب  دناریم 

75 هحفص : 
«. 1 (» ٌةَدِحاو ٌةَرجَز  َیِه  امَّنِإَف  لاق  رجزنا  هترجز  لاقی  توصب  درط  رجزلا   ) دیوگ نینچ  رجز )  ) تغل رد  تادرفم  رد 

. دیدرگ دهاوخ  عقاو  ۀتغب  هعفد و  کی  تمایق  لیفارسا  روصب  هک  دشاب  نیاب  هراشا  هیآ  دیاش 
رب ام و  رب  ياو  يا  دنیوگ  بجعت  يور  زا  هدز  تهب  رافک  تقو  نآ  َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  ِلصَفلا  ُموَی  اذه  ِنیِّدلا  ُموَی  اذه  انَلیَو  ای  اُولاق  َو 

: ام تکاله 
بیذـکت ار  نانآ  میدومنن و  رواـب  اـم  دـنداد و  ربخ  اـمب  ناربمیپ  هک  یتماـیق  زور  تسا  نیمه  ِهّللا ) ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  اـم  یلَع  یتَرـسَح  اـی  )

هدومن و اپرب  لدـع  نازیم  ءازج  مکاح  هک  يزور  تسا  نیمه  دـیدرگ و  دـهاوخ  ادـج  مه  زا  لطاب  قح و  هک  يزور  تسا  نیمه  میدرک و 
. دیامنیم يرواد  طسق  لدعب و  مدرم  نیب 

بوخ مولظم ، زا  ملاظ  یصاع ، زا  دباع  قفانم ، زا  حلاص  رفاک ، زا  نمؤم  دحوم ، زا  كرشم  زور  نآ  رد  اریز  هدیمان  لصفلا ) موی   ) ار تمایق 
تفرگ دهاوخ  شاداپ  شلمع  قفو  رب  یهلا  همکحم  رد  دوخ  هبترم  رد  شاهیور  قباطم  یـسک  ره  دیدرگ و  دنهاوخ  هداد  زیمت  مه  زا  دـب  و 

ملظ دوخ  سفنب  هک  یناسک  ِمیِحَجلا  ِطارِص  یلِإ  مُهوُدهاَف  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَی  اُوناک  ام  َو  مُهَجاوزَأ  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُشحا  ًاقافِو ) ًءازَج  )
رد دندوب و  قیفر  نیرق و  نانآ  اب  هک  یناسک  یسنا و  ینج و  نیطایـش  زا  ناشیاهتفج  اب  دندینادرگ و  فلت  هدوهیب  ار  دوخ  رمع  دندومن و 

يوسب مه  اب  هدـیدرگ و  عمج  مه  اب  همه  دـندومنیم  یگهدـنب  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  هچنآ  دـندومنیم و  يراکمه  هارمه و  مه  اب  قح  راکنا 
. دیدرگ دنهاوخ  راپسهر  منهج 

دندرگیم ایهم  منهجب  دورو  يارب  دوخ  نادوبعم  اب  نیرفاک  هکنآ  زا  سپ  َنُولُؤسَم  مُهَّنِإ  مُهوُِفق  َو 
-----------------------------------

. دیدرگ هدنار  وا  سپ  مدنار  ار  وا  دوشیم  هتفگ  هکنیا  لثم  ادصب  ندنار  ینعی  ( 1)

76 هحفص : 
عقاو لاؤس  دروم  یهلا  هاگداد  رد  همکاحم  زا  سپ  یتسیاب  دـیرادهاگن  ار  رافک  هکنیا  دـسر  يدـحا  لالج  ردـصم  زا  زیمآ  طخـس  باطخ 

. دندرگ
نیکرشم تعامج  يا  تفگ  دنهاوخ  نانآب  شنزرـس  يور  زا  خزود  نیلکوم  هکئالم  ای  یلاعت  قح  فرط  زا  تقو  نآ  َنوُرَـصانَت  مَُکل ال  ام 
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َموَیلا ُمُه  َلب  دیدادیم  رارق  هطساو  ار  نانآ  دیدیبلطیم و  کمک  دوخ  نادوبعم  زا  ایند  رد  امش  دینکیمن  يرای  ار  رگیدکی  امـش  هک  دش  هچ 
باذع زا  هدومن  کمک  ار  رگیدکی  دیرادن  تردق  دـیاهدیدرگ و  باذـع  میلـست  یگمه  تسا  امـش  یـسرداد  زور  هک  زورما  َنوُِملـسَتسُم 

. دیبای تاجن 
جنپ زا  هکنآ  رگم  درادرب  مدق   Ң ̘ مدق یسک  دنراذگن  تمایق  زور  هک   ) هدش تیاور  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا 

: دش دهاوخ  لاؤس  يو  زا  زیچ 
. يدومن فرصم  زیچ  هچ  رد  هک  یناوج  زا  لوا ) )

. يدینارذگ یلمع  هچ  رد  هک  رمع  زا  مود ) )
. يدرک جرخ  اجک  رد  يدومن و  مهارف  هار  هچ  زا  هک  لام  زا  موس ) )

. هن ای  يدومن  لمع  نآب  یتسناد  یتخومآ و  هچنآ  یتخومآ و  یملع  هچ  هک  ملع  زا  مراهچ ) )
. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  تیالو و  زا  مجنپ ) )

ات 60] تایآ 27  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

مُکیَلَع اَنل  َناک  ام  َو  ( 29  ) َنِینِمُؤم اُونوُکَت  َمل  َلب  اُولاق  ( 28  ) ِنیِمَیلا ِنَع  انَنُوتَأت  ُمتنُک  مُکَّنِإ  اُولاق  ( 27  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَعب  یلَع  مُهُضَعب  َلَبقَأ  َو 
(31  ) َنوُِقئاَذل ّانِإ  انِّبَر  ُلوَق  انیَلَع  َّقَحَف  ( 30  ) َنیِغاط ًاموَق  ُمتنُک  َلب  ٍناطلُس  نِم 

َهلِإ مَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  مُهَّنِإ  ( 34  ) َنیِمِرجُملِاب ُلَعفَن  َِکلذَک  ّانِإ  ( 33  ) َنوُکِرَتشُم ِباذَعلا  ِیف  ٍِذئَموَی  مُهَّنِإَف  ( 32  ) َنیِواغ اّنُک  ّانِإ  مُکانیَوغَأَف 
(36  ) ٍنُونجَم ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  ّانِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو  ( 35  ) َنوُِربکَتسَی ُهّللا  َّالِإ 

َنیِصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّالِإ  ( 39  ) َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  ّالِإ  َنوَزُجت  ام  َو  ( 38  ) ِمِیلَألا ِباذَعلا  اوُِقئاَذل  مُکَّنِإ  ( 37  ) َنِیلَسرُملا َقَّدَص  َو  ِّقَحلِاب  َءاج  َلب 
(41  ) ٌمُولعَم ٌقزِر  مَُهل  َِکئلوُأ  ( 40)

َنِیبِراّشِلل ٍةَّذـَل  َءاضَیب  ( 45  ) ٍنیِعَم نِم  ٍسأَِـکب  مِهیَلَع  ُفاـُطی  ( 44  ) َنِیِلباقَتُم ٍرُرُـس  یلَع  ( 43  ) ِمیِعَّنلا ِتاـّنَج  ِیف  ( 42  ) َنُومَرکُم مُه  َو  ُهِکاوَـف 
(46)

ٍضَعب یلَع  مُهُـضَعب  َلَـبقَأَف  ( 49  ) ٌنوـُنکَم ٌضَیب  َّنُهَّنَأَـک  ( 48  ) ٌنـیِع ِفرَّطلا  ُتارِـصاق  مُهَدـنِع  َو  ( 47  ) َنُوفَزُنی اـهنَع  مُه  ـال  َو  ٌلوَغ  اـهِیف  ـال 
(51  ) ٌنیِرَق ِیل  َناک  یِّنِإ  مُهنِم  ٌِلئاق  َلاق  ( 50  ) َنُولَءاسَتَی

ِءاوَس ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف  ( 54  ) َنوُِعلَّطُم ُمتنَأ  لَه  َلاـق  ( 53  ) َنُونیِدََـمل ّانِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اّنُک  َو  اـنتِم  اذِإ  َأ  ( 52  ) َنِیقِّدَـصُملا َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی 
(56  ) ِنیِدُرَتل َتدِک  نِإ  ِهّللاَت  َلاق  ( 55  ) ِمیِحَجلا

ُزوَفلا َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ( 59  ) َنِیبَّذَـعُِمب ُنَحن  ام  َو  یلوُألا  اَـنَتَتوَم  ّـالِإ  ( 58  ) َنِیتِّیَِمب ُنـَحن  اـمَف  َأ  ( 57  ) َنیِرَـضحُملا َنِم  ُتنَُکل  یِّبَر  ُۀَـمِعن  ـال  َول  َو 
(60  ) ُمیِظَعلا

78 هحفص : 

همجرت

(28  ) هک دننکیم  شسرپ  مه  زا  هدرک و  رگید  ضعبب  ور  رافک  یضعب  تمایق  زور  رد 
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(29  ) دیدومنیم ءاوغا  ار  ام  دیدشیم و  دراو  ام  رب  هک  دیدوب  امش 
دیدوب هدرواین  نامیا  امش  الصا  هکلب  دنیوگ ) باوج  رد   ) نانآ ياسؤر 

(30  ) دیدومنیم نایغط  هک  دیدوب  یتعامج  زا  امش  میتشادن و  یطلست  امش  رب  ام  و 
(31  ) میشچب ار  باذع  یتسیاب  ام  اتقیقح  دیدرگ و  تباث  ققحم و  ام  رب  ام  راگدرورپ  مالک  و 

(32  ) دوب میهاوخ  ناهارمگ  دوخ  ام  میدینادرگ و  هارمگ  ار  امش  و 
(33  ) دوب دنهاوخ  يواسم  باذع  رد  یگمه  تاعوبطم  ناعبات و  اققحم  تمایق  زور  رد  و 

(34  ) داد میهاوخ  شاداپ  ار  ناراکهانگ  ام  روطنیا 
(35 ( ) دندومنیم راکنا   ) هدرک ربکت  هّللا ) الا  هلا  ال   ) دیئوگب دشیم  هتفگ  نانآب  یتقو  هک  دندوب  نینچ  نانآ  هک  اریز 

(36  ) میراذگاو ار  دوخ  نایادخ  ياهناوید  رعاش  مدآ  کی  لوقب  ام  ایآ  دنتفگیم  و 
(37  ) دومن قیدصت  ار  ناربمیپ  یتسار و  قحب و  دمآ  ص )  ) دّمحم هکلب  دناهدرک ) نامگ  هک  تسین  نینچ  )

(38  ) دیشچب ار  كاندرد  باذع  یتسیاب  وا ) تلاسر  نیرکنم   ) امش تقیقحب 
(39  ) دیاهدومن لمع  هچنآ  رب  رگم  دیدرگیمن  تازاجم  و 

(40  ) دناهدیدرگ صلاخ  هک  یناسک  ادخ  ناگدنب  زا  رگم  دندرگیم ) تازاجم   ) همه
(41  ) هدیدرگ هدامآ  نیعم  يزور  اهنآ  يارب  هک 

(42  ) دنشابیم یمارگ  راوگرزب و  نانآ  رایسب و  ياههویم  زا 
(43  ) تمعن رپ  ياهناتسوب  رد 

(44  ) هدش هتشاذگ  مه  يورب  ور  هک  ییاهتخت  رب 
(45  ) دننزیم رود  دیفس  رمخ  زا  یماجب  نانآ  رب 

(46  ) دوب دهاوخ  روآتذل  دنماشآیم  هک  یناسک  يارب  نآ  ندیماشآ  رد  هک 
(47  ) تسا روآیتسم  هن  تسا و  يداسف  هن  یتشهب ) رمخ   ) نآ رد 

دوب دنهاوخ  نامشچ  خارف  نارظن  هاتوک  نایروح  نانآ  دزن  و 
(48  ) دناهدیشوپ غرم  رتش  مخت  نانآ  ایوگ  هک 

(49  ) دنیامنیم شسرپ  مه  زا  دننکیم و  رگید  ضعب  هب  ور  نایتشهب  زا  یضعب 
(50  ) دوب ینیشنمه  نم  يارب  دیوگ  اهنآ  زا  هدنیوگ 

(51  ) یناگهدننک قیدصت  نینمؤم و  زا  هتبلا  وت  تفگیم  و 
(52  ) میدرگیم عقاو  شاداپ  عقوم  رد  ام  ایآ  میدیدرگ  كاخ  ناوختسا و  میدرم و  یتقو  ایآ 

79 هحفص : 
(53  ) دیراد عالطا  يو  زا  امش  ایآ  دیوگ ) نآب  (و 

(54  ) دنیب شتآ  نایم  رد  ار  يو  درگنب  هکنآ  زا  سپ 
(55  ) ینادرگ كاله  ارم  وت  دوب  کیدزن  ادخب  مسق  دیوگ ) يوب  تقو  نآ  )

(56  ) مدوب وت  دزن  نیرضاح  هلمج  زا  مه  نم  دوبن  ادخ  ششخب  رگا 
میتسین ناگدرم  زا  ام  ایآ 
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(57  ) میدرگیمن بذعم  ام  و  میدوب ) ایند  رد  هک   ) لوا ندرم  رگم  میریمیمن  ام  یتفگیمن ) (و 
(59  ) تسا یگرزب  يراگتسر  تداعس و  تشهب ) رد  دولخ  باذع و  زا  تاجن  تمعن   ) اتقیقح

(60 ( ) ینابر تاضویفب  دندرگ  زئاف  ات   ) دننک لمع  رایسب  ناگهدننک  لمع  یتسیاب  یتداعس  نینچ  بسک  يارب  و 

تایآ حیضوت 

مهب يور  دـندرگیم  منهج  دراو  یـسنا  ینج و  نیطایـش  زا  دوخ  ءاقفر  ناتـسود و  اب  نایمنهج  یتقو  َنُولَءاـسَتَی  ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  َلَـبقَأ  َو 
. دراذگ يرگید  ندرگب  ار  هانگ  دهاوخ  کی  ره  دنیآیم و  رب  عازن  هلداجم و  ماقم  رد  مه  اب  هدروآ و 

رظنب رتيوق  رتفیرـش و  راسیب  تبـسن  نیمی  هک  اریز  دشاب  ءالیتسا  هبلغ و  توقب و  هراشا  دیاش  نیمی )  ) ِنیِمَیلا ِنَع  انَنُوتَأت  ُمتنُک  مُکَّنِإ  اُولاق 
امـش میدوب و  فیعـض  ام  هک  دنیامنیم  ضارتعا  دندوب  هدـیدرگ  نانآ  عبات  اهنآ و  زا  رتيوق  هک  ءاسؤرب  نیـسوءرم  هک  تسا  هکنیا  دـیآیم 
یلع ساّنلا   ) دناهتفگ هک  تسا  هکنیا  ددرگیم  يوق  عبات  یفیعـض  ره  تعیبط  ياضتقمب  نوچ  دیداد و  بیرف  ار  ام  دـیدهت  هدـعوب و  يوق و 

. دندرگیم ءایوقا  عبات  ءافعض  ابلاغ  مهکولم ) نید 
. دنادرگیم ءاوغا  ار  يو  ددرگیم و  لخاد  رشب  فارطا  زا  هکلب  ءاضعا  نیرتفیرش  فرط  زا  هک  دشاب  ناطیش  دوصقم  دیاش  و 

80 هحفص : 
هکلب میتشادن  یطلست  امـش  رب  ام  تفگ  دنهاوخ  خساپ  رد  نیطایـش  ای  ءاسؤر  ٍناطلُـس  نِم  مُکیَلَع  اَنل  َناک  ام  َو  َنِینِمُؤم - اُونوُکَت  َمل  َلب  اُولاق 

مدق یهارمگ  رد  هشیمه  امـش  میـشاب  هدینادرگ  رب  هداد و  بیرف  ار  امـش  ام  ات  دـیدوب  هدـشن  دراو  قح  نید  فیرـش و  هداج  رد  الـصا  امش 
. دیدزیم

دیدوب و تقو  رظتنم  تیاده  غارچ  ندرک  شوماخ  ددص  رد  هدننک و  نایغط  دسفم و  شکرس و  دیدوب  یتعامج  امش  َنیِغاط  ًاموَق  ُمتنُک  َلب 
. دیتشاذگیمن تحار  ار  اهنآ  دیتسبیم و  ار  نینمؤم  هار 

یـسک ره  ددرگیم و  رهاظ  قیاقح  تقو  نآ  رد  هک  اریز  دـندیدرگ  باذـع  میلـست  یگمه  هکنآ  زا  سپ  َنوُِقئاذـَل  ّانِإ  انِّبَر  ُلوَق  اـنیَلَع  َّقَحَف 
نخـس هک  دـنیامن  یم  فارتـعا  قـح  قـیرط  زا  نیدرمتم  هک  تسا  هکنیا  دوـمن  دـهاوخ  هدـهاشم  ناـیعب  هدوـمن  اـیند  رد  هک  یلاـمعا  راـثآ 

نآ َنیِواغ  اّنُک  ّانِإ  مُکانیَوغَأَف  دوب  دهاوخ  منهج  و  میلا ) باذـع   ) یحو نانخـس  درمت  هجیتن  هک  هدـیدرگ  ققحم  تباث و  ام  رب  ام  راگدرورپ 
رد دوخ  نامرف  ریزو  تمدخب  ار  ءافعـض  امـش  میتساوخ  میدوب و  هارمگ  دوخ  ام  نوچ  دـنیوگ  دـنیامنیم و  فارتعا  نیطایـش  ءاسؤر و  تقو 

. میدینادرگ هارمگ  دوخ  لثم  ار  امش  هک  دوب  هکنیا  میروآ 
هک اریز  دنراد ، تکرـش  مه  اب  باذع  رد  یگمه  سوءرم  سیئر ، دوبعم ، دباع ، عوبتم  عبات  تمایق  زور  َنوُکِرَتشُم  ِباذَعلا  ِیف  ٍِذئَموَی  مُهَّنِإَف 
مه اـب  یعیبـط  تاـظوظح  رد  دـندوب و  قیفر  تسود و  مه  اـب  اـیند  رد  هک  يروـط  نیمه  دوـب  دـهاوخ  اـیند  لـمعلا  سکع  تماـیق  عاـضوا 
مه اب  زین  یهلا  رهق  هجنکـش  باذـع و  رد  دنـشاب و  روشحم  مه  اـب  یتسیاـب  تسا  رـشب  لاـم  نیرخآ  هک  تماـیق  رد  دـندومنیم  يرادربهرهب 

. دنیامن تکرش 
یسک ره  رشح  تمایق  رد  هدومرف  هک  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  یتیاورب 

81 هحفص : 
. دشاب یگنس  هکنآ  ول  هتشادیم و  تسود  ایند  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  اب 

زا یلمع  ره  ءازاب  لدع  نازیم  يور  ًاقافِو ) ًءازَج   ) داد دنهاوخ  شاداپ  نینچ  ار  نیمرجم  یهلا  هاگداد  رد  يرآ  َنیِمِرجُملِاب  ُلَعفَن  َِکلذَک  ّانِإ 
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. دیدرگ دهاوخ  لمع  رب  بترتم  یهاوخن  یهاوخ و  هک  تسا  يو  قباطم  یشاداپ  دب  کین و 
دـینک و يراج  نابزب  دـیحوت  هملک  دـنتفگیم  نیکرـشمب  نینمؤم  یهلا و  ءارفـس  یتقو  َنوُِربکَتـسَی  ُهّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  اُوناـک  مُهَّنِإ 

. دنیامن دیحوت  هملک  قحب و  فارتعا  تشاذگیمن  دومنیم  روهظ  زورب و  ناشدیلپ  سفن  زا  هک  توخن  ربک و  نآ  هّللا ) الا  هلا  ال   ) دیئوگب
دنتفگیم نانآ  یـشیدنا  لآم  یهاوخ و  ریخ  ماقم  رد  هک  نینمؤم  نخـس  خـساپ  رد  نیکرـشم  ٍنُونجَم  ٍرِعاِشل  اـِنتَِهلآ  اوُکِراـَتل  اـّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو 

ایآ دـنتفگیم  دـیئامن  فارتعا  ملاع  یبرم  هلآ و  تینادـحوب  دـینکن و  هایـس  ار  دوخ  راگزور  كرـش  رثا  رد  دـیرادرب و  تجاـجل  زا  تسد 
دوخ صقان  لقعب  ایوگ  میئامن  فارتعا  ادـخ  کـیب  میرادرب و  دوخ  نایادـخ  زا  تسد  اـم  هناوید  رعاـش  مدآ  کـی  هتفگب  هک  تسا  تسرد 

. دنتسنادیمن ییالقع  ار  لمع  هکنیا 
فوشکم يو  رب  تسا  لقع  نأش  هک  قیاقح  هکنیا  ضوع  ددرگیم و  جراخ  دوخ  هیلوا  تریـس  زا  دـیدرگ  تاموهوم  دـنباپ  هک  یلقع  يرآ 

. دومن دهاوخ  يرگهولج  هتسارآ و  يو  رظن  رد  لطاب  ددرگ 
ام ربمیپ  هک  دـیاهدرک  نامگ  هک  تسین  نینچ  نیکرـشم  رافک و  تعامج  يا  ینعی  تسا ) بارـضا  لب   ) َنِیلَـسرُملا َقَّدَـص  َو  ِّقَحلِاب  َءاج  َلب 

دنادرگ و راپـسهر  یتسرد  یتسار و  قیرط  يوسب  يور  جک  زا  ار  امـش  هک  هدمآ  تقیقح  قحب و  قح  فرط  زا  هکلب  دـشاب  رعاش  ای  هناوید 
ءایبنا و مامت  راتفگ  قباطم  شمالک  هدومن و  قیدصت  ار  اهنآ  ینامسآ  ياهباتک  یهلا و  تافص  تدحو و  رد  ناگتشذگ  ناربمیپ  ياههتفگ 

. دوب دهاوخ  یهلا  يارفس 

82 هحفص : 
دهاوخن یقاب  يراکنا  کش و  ياج  رگید  لاح  هکنیا  اـب  دـناهدومن  شتیناـقحب  قیدـصت  هداد و  ربخ  شتلاـسرب  نیـشیپ  ناربمیپ  ماـمت  زین  و 

. دنام
امـش يارب  دیزرویم  تجاجل  هنیک  دسح و  ربک و  يور  زا  هک  امـش  راکنا  تجح و  مامتا  قح و  تابثا  زا  سپ  ِمِیلَألا  ِباذَعلا  اوُِقئاذـَل  مُکَّنِإ 

. دیشچب ار  منهج  كاندرد  باذع  هک  ددرگیم  تباث  ققحم و  نیکرشم 
رد ناسنا  هک  دیامنیم  حیرـصت  هیآ  هکنیا  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  لمع  قباطم  ءازج  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  َنُولَمعَت  ُمتنُک  ام  ّالِإ  َنوَزُجت  ام  َو 

رفک و رب  ار  یـسک  هدومرف  یفرعم  تمحرب  ار  دوخ  هک  ییادـخ  دومن  روصت  ناوت  هنوگچ  دوب  دـهاوخن  راک  رد  يرابجا  تسا  راتخم  لمع 
تـسا وت  دوخ  لامعا  شاداپ  هکنیا  دیوگ  دیامن و  تازاجم  ار  يو  نآ  زا  سپ  تسا  هکنیا  رب  هرعاشا  يأر  هچنانچ  دـنادرگ  روبجم  فالخ 

. دوب دهاوخن  نینچ  زگره 
هراشا یـصوصخم و  تبـسانمب  ییاج  ره  هتبلا  هدـش و  رارکت  هیآ  هکنیا  عضوم  جـنپ  رد  هروس  كراـبم  هکنیا  رد  َنیِـصَلخُملا  ِهّللا  َداـبِع  اـّلِإ 

. تشاد دهاوخ  یمهم  بلطمب 
زا یناسک  نینچ  هک  هدیدرگ  صلاخ  یلاعت  يادـخ  ریغ  زا  هک  تسا  یـصاخشاب  عجار  دـشاب و  اوقئاذ  ریمـض  زا  عطقنم  ءانثتـسا  دـیاش  الا ) )

. دیشچ دنهاوخن  ار  باذع  معط  نانیا  هدیدرگ و  ءانثتسا  باذعب  نیبطاخم  هلمج 
ادخ ریغ  زا  ناشبلق  لد و  هک  یناسک  رگم  دیدرگ  دنهاوخ  شاداپ  ناشلمع  قباطم  مدرم  مامت  هک  دشاب  نوزجت )  ) ریمـض زا  ءانثتـسا  دیاش  و 

. دوشیم هداد  ناشلمع  قوف  اهنآ  کین  لامعا  شاداپ  ءازج و  هک  هدیدرگ  یلاخ 
هک دوب  دهاوخ  یسک  مال  رسکب  نیصلخم )  ) هک اریز  مال  حتفب  نیصلخم )  ) مال و رسکب  نیصلخم )  ) نیب تسا  قرف  رایسب  هک  تسناد  دیاب  و 

صلاخ يورخا  هکلب  يویند  بئاوش  تاظوظح و  عفانم و  زا  يرگید  ضارغا  ای  ترهش  ءایر و  زا  يو  لامعا 

83 هحفص : 
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. هتفرگ ماجنا  وا  نامرف  تعاطا  ادخ و  رماب  وا  لمع  هدیدرگ و 
«. 1 (» َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُخم  َهّللا  اوُُدبعَِیل  ّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  ( ) 4  ) هیآ هنّیب )  ) هروس رد  یلاعت  هلوق  دراد  هراشا  صولخ  زا  هبترم  نیاب  و 

هراشا « 2 «» ًادَـحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  كِرـُشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  لَـمعَیلَف  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجرَی  َناـک  نَمَف  ( » 110  ) هیآ فهک  هروـس  رد  یلاـعت  هلوـق  زین  و 
. تسا صاخشا  نیمهب 

هتوب زا  بان  رز  لثم  هدینادرگ و  صلاخ  ار  دوخ  هک  دیآیم  تسرد  یناسک  هراب  رد  هدمآ  لوعفم  هغیصب  هک  مال  حتفب  نیصلخم )  ) هصالخ
. دناهدومن ادیپ  نکمت  قدص  ماقم  رد  هدیدرگ و  دازآ  یلکب  تیریغ  هبئاش  زا  هدمآ و  نوریب  صلاخ  ناحتما 

دزن موـلعم و  اـهنآ  يزور  ناـنآ  دــنمجرا  ماـقم  هـب  رظن  هـک  هدوـمن  نیــصلخم )  ) تعاـمجب هراـشا  کــئلوا )  ) ٌموـُلعَم ٌقزِر  مَُـهل  َکــِئلوُأ 
ره « 3 (» َنُوقَزُری مِهِّبَر  َدـنِع  ٌءاـیحَأ   ) هدومرف ( 163  ) هیآ نارمع  لآ  هروـس  رد  ءادهـش  هراـب  رد  هچناـنچ  دوـب  دـهاوخ  نیعم  ناـشراگدرورپ 

یقاب تابورشم و  تالوکأم و  لیبق  زا  ینامـسج  ءایـشا  ینامـسج  ياوق  يزور  دراد  يزور  لاعتم  قازر  دزن  دوخ  هبترم  روخ  رد  يدوجوم 
. دیامنیم يذغت  دسریم و  يوب  ماودلا  یلع  هک  دوب  دهاوخ  یعیبط  تاعتمت 

لامکتسا نآب  هچنآ  شدوخ  روخ  رد  یتسیاب  زین  نآ  هدیدرگ  یقاب  قحب  یناف و  دوخ  زا  هک  تیریغ  هبئاش  زا  یلاخ  كاپ  حور  يزور  نکل 
مُه َو  ُهِکاوَف  دوب  دهاوخن  يرگید  زیچ  درادهاگن  هدنز  ار  وا  ناج  لد و  هک  یلزا  راونا  حیاول  تاقارـشا و  زا  ریغ  نآ  دـسرب و  يوب  دـباییم 

ینامسج زا  تسا  یعونتم  رایسب و  تاجهویم  ماسقا  عاونا و  نیصلخم  فیرشت  لوا  َنُومَرکُم 
-----------------------------------

دننادرگ صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  نید  هکنیا  يارب  رگم  دناهدشن  هدیدرگ  رما  مدرم  ( 1)
ار يدـحا  ادـخ  تدابع  رد  دـنادرگ و  صلاخ  ادـخ ) يارب   ) ار دوخ  لمع  یتسیاب  تسا  راودـیما  دوخ  راگدرورپ  تاـقالمب  هک  یـسک  ( 2)

. دنادرگن کیرش 
. دسریم يزور  اهنآب  ماودلا ) یلع  و   ) هدنز ناشراگدرورپ  دزن  ءادهش ) ( ) 3)

84 هحفص : 
تذـل یتشهب  تاجهویم  زا  دوصقم  دوب و  دـهاوخ  ناور  حور و  حرفم  ذـیذل و  هدـینادرگ و  باداش  ار  ناـنآ  ناـج  مسج و  هک  یناـحور  و 

اهنآ رد  هچنآ  دـناهتفرگ و  رارق  قدـص ) دـعقم   ) رد هک  نیـصلخم  اصوصخم  تشهب  لها  لـلحتی و  اـم  لدـب  یگنـسرگ و  ملا  عفر  هن  تسا 
هک تسا  هکنیا  دناهدیسر  دوخب  قیال  لامکب  ینعی  هدنامن  یقاب  اهنآ  يارب  ياهرظتنم  تلاح  هدیسر و  تیلعفب  هدوب  ذوخأم  دادعتسا  هوقلاب و 

تسا نانآ  تافیرشت  لّوا  يارب  دوب و  دنهاوخن  للحتی  ام  ضوعب  جاتحم  رگید  دنظوفحم و  داسف  نوک و  لیدبت و  رییغت و  زا  احور  امسج و 
. دناهدومن ایهم  اهنآ  يارب  رایسب  هویم  هک 

یناحور و هویمب  هراشا  دیاش  دروم  تبسانمب  نکل  تسا  ینامسج  هویم  هدوب  دهاوخ  نیـصلخم  يزور  هک  ههکاف  زا  دوصقم  ارهاظ  هچ  رگا 
شلها يارب  يویند  تایح  نیمه  رد  نآ  زا  ياهنومن  هک  دوب  دـهاوخ  نانآ  حور  لد و  هویم  هک  تسا  ینامحر  تاضویف  یهلا و  فاطلا  نآ 

کی دیدرگ و  هتسراو  تیدوخ  تینم و  بوش  زا  هک  یسک  هصالخ  دنادرگیم  باداش  ار  ناشناج  لد و  هدیدرگ و  بایماک  نآ  زا  رـسیم و 
. دنادرگیم یلئاضف  تامارکب و  صوصخم  ار  يو  هدروآ  قحب  ور  هلدکی  هتهج و 

(11  ) هیآ هعقاو  هروس  رد  یلاعت  هلوق  دنادرگیم  باداش  دـشخبیم و  توق  ار  نانآ  ناج  لد و  هک  دـهدیم  يزور  نانآب  ییاههویم  زا  لوا ) )
. تسا نیبرقم  فیرشت  َنوُرَّیَخَتَی ) اّمِم  ٍۀَهِکاف  َو  )

. دوب دنهاوخ  تشهب  لها  تاداس  ناراوگرزب و  یمارگ و  نانآ  ( 2)
هک تسا  مال  حـتفب  نیـصلخم  ماقم  هبتر و  ماقم  رد  هیآ  تسا و  نانآ  هطاحا  ماقم و  ولعب  هراشا  عمج  هغیـصب  تانج  ِمیِعَّنلا ) ِتاّنَج  ِیف  ( ) 3)
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. دوب دهاوخ  نانآ  مدق  میدقت  یتشهب  تاجرد  مامت  هکلب  دوب  دهاوخن  یتشهب  ماقم  کی  هجرد و  کیب  دودحم  اهنآ  هاگمارآ 
یتالضفت و  نیبرقم )  ) هراب رد  هعقاو  هروس  رد  هک  یتایآ  اب  تسا  هیبش  یلیخ  هدمآ  نیصلخم  تاجرد  تاماقمب و  عجار  اجنیا  رد  هک  یتایآ 

هعقاو هروس  رد  و  َنِیِلباقَتُم ) ٍرُرُس  یلَع   ) اجنیا رد  دعب  هیآ  زین  و  ِمیِعَّنلا ) ِتاّنَج  ِیف   ) هیآ نیمه  لثم  تسا  هدش  اهنآ  هراب  رد  هک 

85 هحفص : 
هیکت هدیدرگ  هتسارآ  مه  لباقم  رد  هک  یتنطلـس  ياهریرـس  اهتخت و  رب  نانآ  َنِیِلباقَتُم ) اهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  ٍۀَنوُضوَم  ٍرُرُـس  یلَع  ( ) 15 و 16  ) هیآ

. دناهدز
راسخر ییابیز و  لامجاب و  یتشهب  نایقاس  نیـصلخم )  ) تابورـشمب عجار  َنِیبِراّشِلل ) ٍةَّذـَل  َءاضَیب  ٍنیِعَم ، نِم  ٍسأَِکب  مِهیَلَع  ُفاُطی   ) اجنیا رد 

دیفـس رمخ  زا  رپ  عصرم  هنیگبآ  ياههزوک  اب  هدیدرگ  رادیدپ  یناسفن  تافاثک  زا  ناگهتـسراو  ناور  ناج و  رهم  لد و  رون  زا  هک  ناشخرد 
. دننزیم رود  راوهناوید  تمدخ  يارب  نانآ  یتنطلس  تخت  رودب 

نایتشهب بارش  فصو  رد  اجنیا  رد  ٍنیِعَم » نِم  ٍسأَک  َو  َقیِرابَأ  َو  ٍباوکَِأب  َنوُدَّلَُخم - ٌنادلِو  مِهیَلَع  ُفوُطَی  ( » 17 و 18  ) هیآ هعقاو  هروس  رد 
يویند بارـش  لثم  هدومن  روهظ  صلاخ  صاخـشا  لد  تقیقح  رون  زا  نوچ  یتشهب  بارـش  َنُوفَزُنی ) اـهنَع  مُه  ـال  َو  ٌلوَغ  اـهِیف  ـال   ) هدومرف

رب دنادرگیم و  ینارون  افصم و  ار  شلها  لد  حور و  هکلب  دروآ  دیدپ  یحور  یمـسج و  ررـض  نیدنچ  نونج و  رـسدرد و  هک  دوب  دهاوخن 
. دوزفا دهاوخ  اهنآ  حرف  رورس و 

فصو رد  ٌنُونکَم  ٌضَیب  َّنُهَّنَأَک  ٌنیِع  ِفرَّطلا  ُتارِـصاق  مُهَدنِع  َو  َنُوفِزُنی ) َو ال  اهنَع  َنوُعَّدَُصی  ال   ) هدومرف هعقاو  هروس  رد  هیآ  هکنیا  ریظن  و 
ار دوخ  رهوش  ریغ  هتـسب و  ورف  ار  دوخ  نامـشچ  ایح  يور  زا  هک  دـننینچ  نانآ  هدومرف  دوب  دـنهاوخ  نیـصلخم  دزماـن  هک  یتشهب  ناـیروح 

نینچ غرم  رتش  تداع  اریز  هدومن  غرم  رتش  مختب  هیبشت  تفاطل  يدیفـس و  زا  ار  اهنآ  دـناهدش و  هتـشرس  نانآ  بلق  قاـمعا  زا  اریز  دـنرگنن 
. دنام ظوفحم  هک  دناشوپیم  دوخ  رپ  ریز  ار  دوخ  مخت  هک  تسا 

( نیـصلخم  ) فاصوا رد  اجنیا  رد  هک  یتایآ  یتقو  هصالخ  ِنُونکَملا ) ُِؤلؤُّللا  ِلاثمَأَک  ٌنیِع  ٌروُح  َو   ) هدومرف هعقاو  هروس  رد  هیآ  هکنیا  ریظن  و 
نامه نیـصلخم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  مینک  عمج  مه  اب  هدومرف  نایب  نیبرقم ) نیقباس و   ) تلیـضف رد  هک  هعقاو  هروس  تاـیآ  اـب  هدـمآ 

لغ و زا  یلکب  هک  هدومن  خوسر  نانآ  ناج  لد و  رب  تیریغ  هبئاش  نودب  كاپ  قشع  یلاعت و  قح  رهم  نانچ  هک  دوب  دـنهاوخ  یناراوگرزب 
يور رعاشم  يوق و  مامتب  دناهدیدرگ و  هتسراو  كاپ و  یناسفن  یعیبط و  روما  شغ 

86 هحفص : 
زیچ يدمرـس  ضیف  يدـحا و  لامج  رون  تایلجت  تاقارـشا و  زج  اهنآ  يوزرآ  فدـه و  هدـینادرگ و  قلطم  زاـینیب  هناـخ  ردـب  يدـنمزاین 
دوخ لد  رد  زین  ار  یتشهب  تاماقم  يوزرآ  هکلب  دـنیامنیم  ضارعا  یعیبط  تاظوظح  زا  طـقف  هن  یـصاخشا  نینچ  و  دوب ، دـهاوخن  يرگید 

. دننارورپیمن
دوخ للجم  خاک  رد  ناما و  نما و  لحم  رد  نایتشهب  هکنآ  زا  سپ  ٌنیِرَق  ِیل  َناک  یِّنِإ  مُهنِم  ٌِلئاق  َلاق  َنُولَءاسَتَی - ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  َلَبقَأَف 

نم دیوگ  يرگیدب  یکی  دنیامنیم  نخـس  زاغآ  مه  اب  هتـسشن  رگیدـکی  يورب  ور  هدـش و  هدامآ  نانآ  يارب  البق  هک  عصرم  ياهتخت  يالاب 
ارم دوب و  يزور  نینچ  ترخآ و  ملاع  رکنم  هک  دـهاجم  لوق  رب  انب  نیطایـش  زا  ای  سابع  نبإ  لوقب  انب  ناسنا  زا  متـشاد  ینیـشن  مه  اـیند  رد 

. دومنیم هیرخس  شنزرس و 
هنوگچ ینکیم  قیدـصت  ار  ناربمیپ  نانخـس  وت  ایآ  تفگیم  َنُونیِدََـمل  اـّنِإ  َأ  ًاـماظِع  َو  ًاـباُرت  اـّنُک  َو  اـنتِم  اذِإ  َأ  َنِیقِّدَـصُملا  َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی 

. دوب دهاوخن  نینچ  زگره  میدرگ  تازاجم  ازج  هاگداد  رد  میوش و  هدنز  ایناث  میدیدرگ  كاخ  میدرم و  یتقو  ام  هک  دوب  دهاوخ 
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مه ناکم  لاح و  زا  امش  ایآ  دنکیم  لاؤس  دوخ  نایـشهب  ياقفر  زا  نمؤم  صخـش  نآ  ِمیِحَجلا  ِءاوَس  ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف  َنوُِعلَّطُم  ُمتنَأ  لَه  َلاق 
رد ار  يو  ددرگیم  علطم  دوخ  يویند  قیفر  هاگیاج  لاحب و  هکنآ  زا  سپ  دیامنیم  تسیز  هنوگچ  لاح و  هچ  رد  هک  دیراد  عالطا  نم  نیشن 

. دنیبیم خزود  نایم 
ظفح و رگا  ادـخب  مسق  تفگ  دـهاوخ  نمؤم  صخـش  نآ  تقو  نآ  َنیِرَـضحُملا  َنِم  ُتنَُکل  یِّبَر  ُۀَـمِعن  َول ال  َو  ِنیِدُرَتل  َتدِـک  نِإ  ِهّللاَت  َلاق 

. مدوب راتفرگ  باذع  رد  وت  لثم  زورما  يدوب و  هداد  بیرف  هدینازغل و  ارم  وت  يدوزب  دوبن  نم  راگدرورپ  تمعن 
ار دوخ  لام  دـیزرویم و  لخب  رفاک  ردارب  ادوهی  مانب  نمؤم  يرگید  سوطرق و  مانب  رفاـک  یکی  دـندوب  ردارب  ود  دـنیوگ  هیآ  لوزن  نأـش  رد 

ادوهیب رفاک  سوطرق  دیدرگ  ریقف  دش و  مامت  شلام  هکنآ  ات  دومنیم  قافنا  نمؤم  ردارب  دینادرگیم و  هتخودنا 

87 هحفص : 
رکنم سوطرق  مریگب  ضوع  ترخآ  رد  هک  مداد  ار  دوخ  لام  نم  تفگ  خساپ  رد  ادوهی  يدومن  فلت  ار  دوخ  لام  ارچ  هک  هدومن  ضارتعا 

ازج راد  رد  میوـش و  هدـنز  ندـیدرگ  كاـخ  ندرم و  زا  سپ  اـم  هـک  تـسین  نـکمم  زگره  تـفگ  دـیدرگ و  ازج  راد  تماـیق و  ترخآ و 
. دید میهاوخ  تازاجم  هن  میدرگیم و  هدنز  هن  میدرگ  تازاجم 

هک يدارفا  نیمه  دوب  دنهاوخ  رگیدکی  نیرق  ترخآ  ایند و  هک  دنامهفیم  امب  دهدیم و  ناشن  امب  حوضو  روطب  ینآرق  تایآ  هنوگچ  نیبب 
لثم دنیامنیم  تبحص  مه  اب  تمایق  رد  ناشیویند  رعاشم  تالاح و  نامه  اب  یحور  یمـسج و  تیـصخش  اب  دنراد  تسلاجم  مه  اب  ایند  رد 

هدـید و هک  يرظانم  هدرک و  هک  یلاـمعا  ترفاـسم و  تیفیک  زا  هتـسشن  مه  رود  نتـشگرب  زا  سپ  هتفر و  ترفاـسمب  هک  ءاـقفر  زا  ياهدـع 
نیرق ترخآ  ایند و  هک  دربیپ  ناوت  اجنیا  زا  دـنیوگ  یم  نخـس  مه  اب  دـناهدرب  هک  يررـض  عفانم و  ودـب  بوخ و  زا  دوخ  هتـشذگ  تالاح 

. دوب دنهاوخ  رگیدکی 
دنمان یند  يایند  ار  نآ  رـشق  رهاظ و  دـنتقیقح  کی  هکلب  دوریم  رامـشب  یناسنا  دوجو  بتارم  زا  هبترم  ود  ترخآ  ایند و  تفگ  ناوت  يرآ 
نیمه تسا و  رـشب  دوجو  يویند  تایح  تیاغ  هجیتن و  ماجنا و  رـس  هک  دـنمان  ترخآ  ار  نآ  نطاـب  ّبل و  تسا و  ترخآ  همدـقم  هک  اریز 

. تسا يورخا  ناسنا  نامه  هصخش  هنیعب و  يویند  مدآ 
هداد شاداپ  شقالخا  لامعا و  نازیم  يور  یسک  ره  دوش و  هداد  زیمت  مه  زا  دب  بوخ و  یتسیاب  هک  تسا  لصف  ملاع  تمایق  ملاع  نوچ  و 
عازن لادـج و  مه  اـب  ناـیمنهج  دـهدیم  ناـشن  اـمب  تاـیآ  هک  يروط  نیمه  هک  تسا  هکنیا  ددرگ  نییعت  یـسک  ره  يورخا  ماـقم  دوـش و 

تبحـص مه  اب  ناشیویند  لاـمعا  زا  هتـسشن  مه  يورب  ور  مه  ناـیتشهب  دراذـگ و  يرگید  ندرگب  ار  هاـنگ  دـهاوخیم  کـی  ره  دـنیامنیم و 
. درب دنهاوخ  ناوارف  تذل  مهب  سنا  زا  دنیامنیم و 

یتفگیمن وت  ایآ  دـیوگ  شنزرـس  يور  زا  رفاک  نآب  نمؤم  ردارب  نآ  تقو  نآ  َنِیبَّذَـعُِمب  ُنَحن  اـم  َو  یلوُـألا  اَـنَتَتوَم  اـّلِإ  َنِیتِّیَِمب  ُنَحن  اـمَف  َأ 
تقیقح زورما  هنوگچ  نیبب  دوب و  دهاوخن  راک  رد  یئازج  راد  یتمایق و  رگید  تسا  ندرم  نیمه 

88 هحفص : 
. ياهدیدرگ باذعب  التبم  راکنا  رفک و  رثا  رد  هنوگچ  هدیدرگ و  رهاظ  وت  رب 

باذع و زا  ناگهتفای  تاجن  نیـصلخم و  يارب  هک  يرایـسب  ياهتمعن  تامارک و  نآب  دشاب  هراشا  اذه )  ) دـیاش ُمیِظَعلا  ُزوَفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ 
لثم زین  امـش  نانکراک  لامع و  يا  هک  دـیامنیم  داشرا  ار  رـشب  دارفا  هدـیدرگ و  ایهم  نانآ  يارب  هک  یلاع  تاماقم  نیاب  ناگهدـیدرگ  زئاـف 

. دیدرگ زئاف  دنمجرا  تاماقم  نینچب  ات  دیدرگ  صلاخ  صولخ  لها  و  نیصلخم ) )

ات 100] تایآ 61  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]
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هراشا

ِلصَأ ِیف  ُجُرَخت  ٌةَرَجَـش  اهَّنِإ  ( 63  ) َنیِِملاّظِلل ًۀَـنِتف  اهانلَعَج  اـّنِإ  ( 62  ) ِموُّقَّزلا ُةَرَجَـش  مَأ  ًـالُُزن  ٌریَخ  َکـِلذ  َأ  ( 61  ) َنُوِلماعلا ِلَمعَیلَف  اذـه  ِلثِِمل 
(65  ) ِنیِطایَّشلا ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُعلَط  ( 64  ) ِمیِحَجلا

اوَفلَأ مُهَّنِإ  ( 68  ) ِمیِحَجلا َیلِإـَل  مُهَعِجرَم  َّنِإ  َّمـُث  ( 67  ) ٍمیِمَح نِم  ًاـبوََشل  اـهیَلَع  مَُهل  َّنِإ  َّمـُث  ( 66  ) َنوُُطبلا اَهنِم  َنُِؤلامَف  اهنِم  َنُولِکآـَل  مُهَّنِإَـف 
(70  ) َنوُعَرُهی مِهِراثآ  یلَع  مُهَف  ( 69  ) َنیِّلاض مُهَءابآ 

َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّالِإ  ( 73  ) َنیِرَذنُملا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  ( 72  ) َنیِرِذنُم مِهِیف  انلَـسرَأ  دََقل  َو  ( 71  ) َنِیلَّوَألا ُرَثکَأ  مُهَلبَق  َّلَض  دََـقل  َو 
(75  ) َنُوبیِجُملا َمِعنَلَف  ٌحُون  انادان  دََقل  َو  ( 74)

َنیَِملاعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  ( 78  ) َنیِرِخآلا ِیف  ِهیَلَع  اـنکََرت  َو  ( 77  ) َنِیقابلا ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  اـنلَعَج  َو  ( 76  ) ِمیِظَعلا ِبرَکلا  َنِم  ُهَـلهَأ  َو  ُهاـنیََّجن  َو 
(80  ) َنِینِسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ  ( 79)

ام ِهِموَق  َو  ِهِیبَِأل  َلاق  ذِإ  ( 84  ) ٍمِیلَس ٍبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ذِإ  ( 83  ) َمیِهاربَِإل ِِهتَعیِش  نِم  َّنِإ  َو  ( 82  ) َنیِرَخآلا اَنقَرغَأ  َُّمث  ( 81  ) َنِینِمؤُملا اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ 
(85  ) َنوُُدبعَت اذ 

َنیِِربدُم ُهنَع  اوَّلَوَتَف  ( 89  ) ٌمیِقَس یِّنِإ  َلاقَف  ( 88  ) ِموُجُّنلا ِیف  ًةَرظَن  َرَظَنَف  ( 87  ) َنیَِملاعلا ِّبَِرب  مُکُّنَظ  امَف  ( 86  ) َنوُدیُِرت ِهّللا  َنُود  ًۀَِـهلآ  ًاکفِإ  َأ 
(90)

ام َنوُُدبعَت  َأ  َلاق  ( 94  ) َنوُّفِزَی ِهَیلِإ  اُولَبقَأَف  ( 93  ) ِنیِمَیلِاب ًابرَض  مِهیَلَع  َغارَف  ( 92  ) َنوُقِطنَت مَُکل ال  ام  ( 91  ) َنُولُکَأت َأ ال  َلاقَف  مِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف 
(95  ) َنُوتِحنَت

ٌبِهاذ یِّنِإ  َلاق  َو  ( 98  ) َنِیلَفـسَألا ُمُهانلَعَجَف  ًادیَک  ِِهب  اوُدارَأَف  ( 97  ) ِمیِحَجلا ِیف  ُهوُقلَأَف  ًانایُنب  َُهل  اُونبا  اُولاـق  ( 96  ) َنُولَمعَت اـم  َو  مُکَقَلَخ  ُهّللا  َو 
(100  ) َنیِِحلاّصلا َنِم  ِیل  بَه  ِّبَر  ( 99  ) ِنیِدهَیَس یِّبَر  یلِإ 

89 هحفص : 

همجرت

دوب دهاوخ  رتهب  هدیدرگ ) ایهم  نایتشهب  يارب  هک  یتافیرشت  اهتمعن و  همه  نآ  اب   ) نما هاگلزنم  رد  امش  دورو  ایآ  هک  هدومن ) رشبب  باطخ  )
(61  ) موقز تخرد  ای 

(62  ) میداد رارق  باذع  تنحم و  ناراکمتس  يارب  ار  نآ  ام  اتقیقح  هک 
(63  ) دیآ نوریب  منهج  نومک  زا  نآ ) هشیر   ) موقز تخرد  اتقیقح 

(64  ) هدش هدیئور  نیطایش  ياهرس  زا  ایوگ  تخرد  نآ  هشوخ 
(65  ) ددرگ رپ  ناشیاهمکش  هک  دروخ  دنهاوخ  تخرد  نآ  زا  يردقب  رافک 

(66  ) دوب دهاوخ  نازوس  میمح  زا  هتخیمآ  هک  یبارش  ددرگیم  ققحم  نایخزود  يارب  سپ 
(67  ) دیدرگ دهاوخ  منهج  يوسب  نانآ  ماجنا  رس  تشگزاب و  نآ  زا  سپ 

(68  ) دنتفای هارمگ  ار  دوخ  ناردپ  نوچ  اهنآ  اتقیقح 
سپ
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90 هحفص : 
(69  ) دنیامنیم تکرح  باتشب  نانآ  لابندب 

(70  ) دندیدرگ هارمگ  ناینیشیپ  زا  رتشیب  وت  موق  زا  شیپ  اتقیقح  و 
(71  ) میداتسرف یناربمیپ  نانآ  داشرا  يارب  اققحم  و 

(72  ) ناگدش هدیناسرت  ۀبقاع  دوب  هنوگچ  نیبب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  سپ 
(73  ) دندوب هتسیاش  كاپ و  قح ) مالک   ) نتفریذپ يارب  هک  ادخ  ناگدنب  نآ  رگم 

(74  ) میشابیم ياهدننک  تباجا - بوخ  ام  و  میدومن ) تباجا  ار  وا   ) دناوخ تقیقح  يور  زا  ار  ام  ع )  ) یبن حون  نوچ  و 
(75  ) میداد تاجن  قرغ )  ) گرزب هودنا  زا  ار  نآ  لها  حون و  ام  و 

(76  ) میداد رارق  ناگدنام  یقاب  زا  ار  وا  نادنزرف  و 
(77  ) میتشاذگ یقاب  نامزلا ) رخآ  ات  ار  وا  ریخ  رکذ  (و 

(78  ) داب حون  رب  نایناهج  تیحت  مالس و 
(79  ) داد میهاوخ  شاداپ  ار  ناراکوکین  روطنیا  ام 

(80  ) دوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  حون  هک  یتسردب 
(81  ) میدینادرگ قرغ  ار  نارگید  وا  تاجن  زا  سپ 

(82  ) دوب میهاربا  حون  ناوریپ  هلمج  زا  تقیقحب 
(83  ) دمآ كاپ  یلد  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  ع )  ) میهاربا هک  یتقو  نک  دای  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  )

(84  ) دیتسرپیم امش  هک  تسیچ  تفگ  شموق  شردپب و  هک  یتقو  و 
(85  ) دیناوخیم ناهلا  ادخ  زا  ریغ  ار  اهتب  غوردب  ایآ 

(86 ( ) دیئامنیم شتسرپ  ار  وا  ریغ  هک   ) نایملاع هدننیرفآب  دینکیم  نامگ  هچ  سپ 
(87  ) تسیرگن ناگراتسب  میهاربا  نآ  زا  سپ 

(88  ) مشابیم ضیرم  نم  تفگ  و 
(89  ) دنتفر هدرک و  تشپ  يوب  هورگ  تفگ ) نینچ  نوچ  )

زا ارچ  ایآ  تفگ  هیرخس ) ءازهتسا و  روطب   ) نانآب دندیمانیم و  ناهالا  هک  درک  ییاهتب  هب  ور  و  دمآ ) رد  هناختب  هب   ) درک دصق  میهاربا  سپ 
(90  ) دیروخیمن اهاذغ  هکنیا 

(91  ) دیئوگیمن نخس  هک  ار  امش  تسیچ  تفگ  دینشن ) یباوج  اهنآ  زا  نوچ  )
(92  ) ار گرزب  تب  رگم  دومن  دروخ  ار  اهتب  دز و  اهتب  هب  یمکحم  تبرض  توق  اب  درک و  ناتب  هب  ور  یناهنپ  رد  و 

(93  ) دندروآ واب  ور  باتشب  ناتسرپ  تب  نآ  زا  سپ 
(94  ) دیشارتیم دوخ  تسدب  هک  ار  يزیچ  دینکیم  تدابع  هنوگچ  امش  تفگ  نانآب  میهاربا 

( دیمانیم قلاخ  ار  ادخ  قولخم   ) تسا ادخ  دینکیم  لمع  نآ  رد  هچنآ  امش و  هدننیرفآ  قلاخ و  هک  یتروص  رد 
(96  ) دیزادنیب شتآ  رد  ار  میهاربا  و  مزیه ) زا  رپ  دینک  انب  یلحم  دنتفگ  نایدورمن  )

91 هحفص : 
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رب ار  شتآ  و   ) میدـینادرگ رثایب  لـفاس و  ار  ناـنآ  لـمع  اـم  دـندروآ و  دـیدپ  يرکم  شتآ ) رد  وا  نتخادـنا  میهاربا و  تکـاله  يارب  (و 
(97  ) میدومن ناتسلگ  میهاربا 

(98  ) مشابیم هدنور  دوخ  راگدرورپ  يوسب  نم  تفگ  میهاربا 
( دیامن يرای  کمک و  ارم  و   ) دشاب نادنمتداعس  ناراکوکین و  زا  هک  شخبب ) نمب  يدالوا   ) نم راگدرورپ  يا 

تایآ حیضوت 

نادـنمدرخب و هدـینادرگ  ایهم  صلاـخ  نمؤم  يارب  هک  یتاـمارک  زا  سپ  َنیِِملاّـظِلل  ًۀَـنِتف  اـهانلَعَج  اـّنِإ  ِموُّقَّزلا - ُةَرَجَـش  مَأ  اـًلُُزن  ٌریَخ  َکـِلذ  َأ 
رتهب هدیدرگ  ایهم  ناگهتـسراو  ناراکوکین و  مدـق  ولج  یـشکشیپ و  يارب  ییاهتمعن  نینچ  لقع  لیلدـب  ایآ  هک  هدومن  هراشا  نادنمـشناد 

. دوب دنهاوخ  دوخ  سفنب  ملاظ  هک  یناسک  يارب  میداد  رارق  تفآ  ءالب و  ار  نآ  ام  هک  موقز  تخرد  ای  تسا 
اهنآ زا  صولخ  لها  اصوصخم  نینمؤم  يارب  نکل  هدـش  هداهن  اهنآ  ولج  رد  ناـیتشهب  لوزن  نیح  رد  هک  تسا  یتمارک  لواـب  هراـشا  ـالزن ) )

روطخ يدـحا  رطاخب  هن  هدینـش و  یـشوگ  هن  هدـید و  یمـشچ  هن   ) هک هداد  رکذـت  رگید  تایآ  رد  هچنانچ  هدـش  هیهت  یتامارک  اهتمعن و 
هماهت رد  تسا  یتخرد  موقز  تخرد  دـنیوگ  ِمیِحَجلا  ِلصَأ  ِیف  ُجُرَخت  ٌةَرَجَـش  اهَّنِإ  موقز  تخرد  ای  تسا  رتهب  یتاـمارک  نینچ  اـیآ  هدومن )

. هدومن موقز  تخردب  هیبشت  ار  نایمنهج  هویم  هک  تسا  هکنیا  تسا  هزمدب  خلت و  رایسب  نآ  هویم  دراد و  زیر  ياهگرب  هک 
شیپ هدش  هداهن  نانآ  مدق  ولج  هک  دوب  دهاوخ  یتامارک  ماعنا و  نینچ  تشهب  لها  مدـق  لوا  یـشکشیپ و  هک  يروط  نیمه  هکنیا  هب  هراشا 

. تسا موقز  تخرد  زین  منهج  لها  رافک و  یمدق 
تخرد داینب  هشیر و  هک  هدمآ  رب  موقز  تخرد  فاصوا  یفرعم و  ماقم  رد  دعب 

92 هحفص : 
هناریگ شتآ  هک  دوب  دهاوخ  یـشتآ  نآ  هدش و  هتخورفا  رافک  نطاب  رد  هک  یمنهج  نامه  منهج  هچ  هدش  هدیئور  منهج  تقیقح  زا  موق  ز 

دسح و تیلهاج و  تیبصع  لثم  هدیهوکن  قالخا  زا  نآ  و  دوریم ، رامشب  تیربک  گنـس  زا  رتتخـس  هک  تسا  وا  گنـس  لد  ناسنا و  نآ 
. هتفرگ همشچ  رس  هدیدرگ و  یشان  نآ  ریغ  نعرفت و 

رکذت تسیچ و  نآ  هویم  دنزیم و  رس  اجک  زا  نآ  هشیر  هک  هدمآرب  موقز  تخرد  عرف  لصا و  ماقم  رد  هصالخ  ِنیِطایَّشلا  ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُعلَط 
رد رس  رفاک  لد  میحج  تخرد  زا  هک  دوب  دهاوخ  نیطایش  ياهرس  نآ  هرمث  اههخاش و  هدزرـس و  رفاک  لد  منهج  زا  نآ  هشیر  هک  دهدیم 

. هدروآ
رد نانآ  دوخ  هک  دوب  دـهاوخ  هزم  دـب  وب و  دـب  خـلت و  موقز  تخرد  نامه  زا  منهج  لها  كاروخ  َنوُُطبلا  اَهنِم  َنُِؤلامَف  اهنِم  َنُولِکَآل  مُهَّنِإَف 

نیمه دـیدرگ و  دـهاوخ  ناـشدوخ  دـیاع  نآ  هرمث  هویم و  دوـعوم  زور  رد  هدوـمن و  سرغ  ناـشبلق  رعق  رد  ار  نآ  هشیر  ناـشیویند  تاـیح 
نآ هویم  نامه  اهنآ  كاروخ  هدیـسر و  رمثب  اجنآ  رد  دناهدیرورپ  هداد و  بآ  ار  نآ  هدـیهوکن  لامعا  ناربمیپ و  راکناب  ایند  رد  هک  يروط 
هک دنیامنیم  فارـسا  دندرگیم و  صیرح  نآ  ندروخ  رد  يردقب  هدـیدرگ  دـیدپ  ناشیویند  هنیرید  قالخا  زا  هک  یـصرح  رثا  رد  هک  تسا 

. دنوشیم هنشت  ددرگیم و  رپ  اهنآ  مکش 
یتافاثکب بوشم  هک  یمرگ  بآ  تقو  نآ  دـنبلطیم  بآ  دـسریم  یهتنمب  نانآ  یگهنـشت  هکنآ  زا  سپ  ٍمیِمَح  نِم  ًاـبوََشل  اـهیَلَع  مَُهل  َّنِإ  َُّمث 

هلوق دوشیم  هتخیر  اهنآ  تروص  تشوگ  ترارح  تدش  زا  دسر  اهنآ  ناهدب  ناشوج  بوشم  بآ  نآ  نوچ  دـنهدیم و  ناشدروخب  دـشاب 
: یلاعت

دّمحم هروس  رد  دینادرگ و  دهاوخ  هراپ  ار  اههدور  مامت  دـسر  اهمکـشب  نوچ  تسا و  نانآ  هراب  رد  هیآ 28  فهک  هروس  َهوُجُولا ) يِوشَی  )
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(. مُهَءاعمَأ َعَّطَقَف   ) هدومرف میمح  بآ  فصو  رد  هیآ 17 

93 هحفص : 
يور شیپ  رد  هک  باذـع  يوسب  تسا  نانآ  دورو  لوا  رد  نیکرـشم  راـفک و  یندـیماشآ  یندروخ و  هکنیا  ِمیِحَجلا  َیلِإـَل  مُهَعِجرَم  َّنِإ  َُّمث 

. دیماجنا دهاوخ  منهج  يوسب  نانآ  یگشیمه  هاگیاج  تشگزاب  نآ  زا  سپ  داد  دنهاوخ  ناشلیوحت  اهنآ 
هارمگ ناشناردپ  نوچ  هک  تسا  هکنیا  رثا  رد  نانآ  هجنکـش  باذـع و  همه  هکنیا  َنوُعَرُهی و  مِهِراثآ  یلَع  مُهَف  َنیِّلاض - مُهَءابآ  اوَفلَأ  مُهَّنِإ 

راک رد  یتسیاب  هک  دوب  دهاوخ  يرـشب  ره  هفیظو  هک  رکف  قیقحت و  نودب  نانآ  دندومنیم و  بیغرت  يور  جک  یهارمگب و  ار  اهنآ  دندوب و 
منهجب ار  نانآ  راک  ماجنا  رـس  هکنآ  اـت  دـنتفرگ  ار  دوخ  ناردـپ  لاـبند  دورن  ییادـص  ره  لاـبند  هناروکروک  دـیامن و  رکف  هشیدـنا و  دوخ 

. دیناشک
رکف لقعب و  دـیامن و  قیقحت  نایدا  رد  لوا  دراذـگ و  رانک  ار  تیبصع  هک  تسا  يرـشب  ره  هفیظو  هک  تسا  لـقع  مکحب  داـشرا  اـجنیا  رد 

شیهارمگ رب  دور  شیپ  هچ  ره  دومن  ریـس  ههاریب  رد  لوا  زا  رگا  اریز  دهد  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  یقطنم  یلقع و  ناهرب  يور  زا  دوخ 
. دیدرگ دهاوخ  هدوزفا 

هار زا  ار  عقاو  قح و  قیرط  دنادرگیم و  قفوم  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ  دراو  شهار  زا  حیحـص  ضرغ  تین و  صولخ  يور  زا  هک  یـسک  هتبلا 
. ددرگیم هدوزفا  يو  یبایماک  تلیضف و  رب  دور  شیپ  هچ  ره  دنادرگیم و  بایماک  دناسریم و  تداعسب  ار  يو  دزومآیم و  يوب  نطاب 

دوخ دادجا  ءابآ و  وریپ  یگدیمهف  ققحت و  نودـب  ناینیـشیپ  هک  دوب  ياهناروکروک  يوریپ  نامه  رثا  رد  َنِیلَّوَألا و  ُرَثکَأ  مُهَلبَق  َّلَض  دََـقل  َو 
. دنتفر ورف  یهارمگ  تلضم و  هاچب  نآ  رثا  رد  هدش و  هارمگ  هدیدرگ و 

هدیدرگ دوخ  ءابآ  وریپ  یگتسناد  نودب  هک  ناهارمگ  يارب  یلاعت  يادخ  َنیِرِذنُم  مِهِیف  انلَسرَأ  دََقل  َو 

94 هحفص : 
دیدهتب و دندنام و  یهارمگ  رد  مدرم  رتشیب  دننادرگ و  تیاده  قح  هارب  ار  نانآ  هک  هداتسرف  ینایامن  هار  ینالوسر و  دندوب  هدش  هارمگ  و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک  تسا  مرکا  لوسرب  باطخ  َنیِرَذنُملا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  دندومنن  ییانتعا  ناربمیپ  دیعو  دـعو و 

ایند باذعب  تفلاخم  رثا  رد  هک  دنتفگ  اهنآب  هچنآ  دـندیدرگن و  ناربمیپ  وریپ  هک  یناسک  تبقاع  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  نیبب  نک و  رظن  مّلس 
مما زا  يرایـسب  هرخالاب  هک  دوب  هکنیا  دومنن  يریثأت  رتکچوک  نیرفاک  نیگنـس  شوگ  رد  ناـنآ  نانخـس  دـیدرگ  دـیهاوخ  ـالتبم  ترخآ  و 

. دنتشگ كاله  هدیدرگ و  باذعب  بذعم  اهنیا  ریغ  دومث و  داع و  موق  لثم  هقباس 
ادخ ریغ  زا  ناشلد  بلق و  هک  ادـخ  ناگهدـنب  رگم  دـندیدرگ  باذـع  لومـشم  هقباس  مما  زا  ناگدـشدیدهت  مامت  َنیِـصَلخُملا  ِهّللا  َدابِع  ّالِإ 

رد یباذـع  هنوگ  ره  زا  هتفرگ و  رارق  ناما  نما و  لحم  رد  یـصاخشا  نینچ  ناطیـش ، سفن و  عیطم  هن  دـندوب  قح  عیطم  هدـیدرگ و  یلاـخ 
. دناهتفای شمارآ  دیحوت  هملک  هعلق  نصح و 

وریپ هکنیا  ضوع  ناـنآ  دـیدرگ و  سویأـم  شموق  نتفاـی  تیادـه  زا  ع )  ) حون ترـضح  هکنآ  زا  سپ  َنُوبیِجُملا  َمِعنَلَف  ٌحوـُن  اـنادان  دََـقل  َو 
ماقم رد  شترضح  دندینارذگ  دح  زا  ار  تیدض  یتقو  دندومنن  يراددوخ  یتیذا  ملظ و  هنوگچیه  زا  شترـضحب  تبـسن  دندرگ  شراتفگ 
همه نافوطب  هک  دوب  هکنیا  دـینادرگ  تباجا  ار  وا  ياعد  ادـخ  دومن و  نیرفن  هورگ  نآ  هراب  رد  دـیبلط و  يراـی  ادـخ  زا  دـمآرب و  تاـجانم 

. دندیدرگ كاله 
رد هک  رتخد  راهچ  تفای و  ماح ، ماس ، مانب  رـسپ  هس  حون  نادالوا  زا  دنیوگ  َنِیقابلا  ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  انلَعَج  َو  ِمیِظَعلا - ِبرَکلا  َنِم  ُهَلهَأ  َو  ُهانیََّجن  َو 

ترـضحب هک  یناسک  اریز  دندمآ  دوجوب  ع )  ) حون لسن  زا  همه  حون  زا  دعب  نامدرم  دندنام و  یقاب  دـنتفای و  تاجن  قرغ  زا  دـندوب  یتشک 
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حون اب  یتشک  رد  هدروآ و  نامیا  حون 

95 هحفص : 
. دنامن یقاب  یسک  نانآ  لسن  زا  دندرم و  همه  نافوط  زا  سپ  دندوب 

خیراوت اهنابز و  رد  وا  نافوط  هزجعم و  و  ع )  ) حون لیمج  مان  ملاع  نارود  نامز و  نیرخآ  اـت  اـهنامز  ماـمت  رد  َنیِرِخـآلا  ِیف  ِهیَلَع  اـنکََرت  َو 
ملاع راودا  مامت  رد  هک  تسا  هکنیا  رب  رعشم  َنیَِملاعلا ) ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس   ) هیآ دنسانشیم و  تمظع  یگرزبب و  ار  وا  نایدا  مامت  رد  رئاد و 

. دوب دهاوخ  رارقرب  مادتسم و  اهنابز  رس  رب  وا  ریخ  رکذ  وا و  مان  هشیمه  هدیدرگ و  ققحم  تباث و  حون  رب  دورد  تیحت و  اهنامز  و 
یکین هک  تشاذگ  دهاوخ  یقاب  نیمز  رد  ار  اهنآ  کین  مان  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  ناراکوکین  لاح  يرآ  َنِینِـسحُملا  يِزَجن  َِکلذَـک  ّانِإ 

رد هک  ناراکمتـس  رارـشا و  مان  اهنآ  لباقم  رد  دـنیامن و  شیاتـس  هدومن و  داـی  یکین  هب  ار  ناـنآ  هشیمه  ددرگ و  نارگید  قشمرـس  ندرک 
داسف نیمز  رد  دندوب و  راکمتـس  ملاظ و  هک  نانآ  لاثما  دورمن و  نوعرف و  لثم  زین  ار  نانآ  تشز  لامعا  هیجـس و  دـندومنیم و  داسف  نیمز 
نایاپ ناسحا و  ناسحا ، شاداپ  دنمهفب  هک  تشاذگ  دنهاوخ  یقاب  مه  ار  نآ  دـندیدرگ  راتفرگ  ناشلمع  شاداپب  هک  یتآالتبا  اب  دـندومنیم 

. دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  تکاله  نارسخ و  زج  يرگمتس  ملظ و 

راگنرز يارس  دنام  وزک  هب  یمدآ  دنامب ز  رگ  یکین  مان 
رد وا  ریخ  رکذ  دوب و  دـهاوخ  تیحت  مالـس و  لومـشم  هشیمه  میتشاذـگ و  یقاب  نیمز  رد  ار  ع )  ) حون کـین  ماـن  َنِینِمؤُملا  اـَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ 

يرادرب و نامرف  ماقم  رد  هدیدرگ و  نامیاب  نئمطم  شلد  بلق و  هک  دوب  ام  نمؤم  ناگهدـنب  زا  حون  هک  اریز  دـنام  دـهاوخ  رئاد  زین  اهناهد 
تجاجل هک  یتقو  ات  تشادن  رب  تلاسر  غیلبت  هفیظو و  زا  تسد  دید  تیذا  افج و  رافک  زا  ردق  ره  شترـضح  هتـشگ و  مدق  تباث  تیدوبع 

دیدـپ وا  بضغ  هوق  ياضتقم  زا  هکنیا  هن  هتفرگ  ماجنا  یلاعت  قح  ناـمرفب  مهنآ  راـفک  هراـب  رد  وا  نیرفن  املـسم  دیـسر و  اـهتناب  نیکرـشم 
ياوق نانآ  رب  هک  دوب  دهاوخ  نآ  زا  رتالاب  ناربمیپ  نأش  هک  اریز  دشاب  هدیدرگ 

96 هحفص : 
ددرگ یـشان  اـهنآ  زا  دـنادرگ  مادـعا  ار  رـشب  دارفا  هک  یلمع  مهنآ  یلمع  دوخ  هاوخلدـب  دـنادرگ و  روهقم  ار  ناـنآ  ددرگ و  هریچ  یعیبط 

. دوب دهاوخن  نینچ  زگره 
رافک و زا  مدرم  مامت  دنام و  یقاب  ملاع  رد  وا  ریخ  رکذ  و  ع )  ) حون ترضح  مان  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  ریخ  لمع  يازج  َنیِرَخآلا  اَنقَرغَأ  َُّمث 

هدـیدرگ بضغ  يایرد  قرغ  یگمه  هدومن  نایغط  یهلا  رهق  نآ  شاداـپب  هتفرگ و  همـشچ  رـس  ناـنآ  دـب  لاـمعا  زا  هک  ناـفوطب  نیکرـشم 
. دندش كاله 

میهاربا هدیدرگ  مدـق  تباث  تیدوبع  قیرط  یلاعت و  قح  تنـس  دـیحوت و  قیرط  رد  هک  ع )  ) حون نیعبات  هلمج  زا  َمیِهاربَِإل  ِِهتَعیِـش  نِم  َّنِإ  َو 
. دوب (ع )

. دوب میهاربا  وا  هفیلخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نیعبات  هلمج  زا  هک  هدومن  ریسفت  روط  هکنیا  ار  هیآ  نیرسفم  زا  یضعب 
دیس مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمیپ  هکنیا  هب  رظن  دوب  دهاوخ  حیحص  تقیقح  ینعم و  رابتعاب  هچ  رگا  ینعم  هکنیا  رب  هیآ  لمح  و 

دندیدرگیم وا  تعیرش  عبات  یگمه  دندوب  هدمآ  ایندب  رورس  نآ  نامز  زا  سپ  رگا  قباس  ناربمیپ  دوریم و  رامشب  اهنآ  نیرتفیرـش  ءایبنا و 
نیعبات نایعیـش و  زا  میهاربا  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هتعیـش )  ) ریمـض عجرم  هک  هیجوت  هکنیا  نکل 

. دیآیم رظنب  هیآ  رهاظ  فالخ  دوش  هدرمش  اهنآ 
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يافج رب  يرابدرب  ربص و  نید و  رد  تماقتـسا  تناتم و  دـیحوت و  هملک  غالبا  رد  ع )  ) میهاربا هک  تسا  هکنیا  رب  رعـشم  هیآ  رهاظ  هصـالخ 
. هدیدرگ وا  عبات  زین  هیعرش  عورف  رثکا  رد  دیاش  دومنیم و  لمع  ع )  ) حون شورب  رافک 

ثوعبم حـلاص  دوه و  مزعلا  اولا  ربمیپ  ود  نآ  نیب  دوب و  هلـصاف  لاس  لـهچ  دصـشش و  ع )  ) میهاربا و  ع )  ) حون نیب  دـنیوگ  ناسیونهرکذـت 
. دندیدرگ

هدـمآ رب  ع )  ) میهاربا تلیـضف  ماقم  رد  ع )  ) حون بقانم  لئاضف و  نایب  زا  سپ  َنوُدـُبعَت  اذ  ام  ِهِموَق  َو  ِهِیبَِأل  َلاق  ذِإ  ٍمِیلَـس - ٍبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ذِإ 
ملاس بلق  اب  دوب و  كاپ  یهاوخ  دوخ  كرش و  شغ و  لغ و  ره  زا  ع )  ) میهاربا بلق 

97 هحفص : 
رد اهتب  تسنادیم  دنیامنیم و  تب  تدابع  مدرم  دـید  یتقو  دـیدرگ  ثوعبم  تلاسرب  شراگدرورپ  فرط  زا  یقالخا  یناسفن و  ترودـک  زا 

يراک اهتب  تسد  زا  دنرادنپ  نینچ  یمهفن  يور  زا  نیکرـشم  دوب و  دهاوخن  یتلزنم  ماقم و  نانآ  يارب  دـنرادن و  شزرا  اهنامـسآ  توکلم 
زا ار  دوخ  دنناوتن  اهتب  هک  دهد  ناشن  انلع  اهنآب  تساوخ  هدـمآ و  رب  نانآ  داشرا  راکنا و  ماقم  رد  شترـضح  هک  دوب  هکنیا  ددرگیم  هتخاس 

هدـهاشم نانیا  رد  يزاـیتما  تیـصوصخ و  هچ  امـش  تفگ  هک  دوب  هکنیا  دـنیامن  کـمک  ار  يرگید  دـنناوت  هنوگچ  دـنهد  تاـجن  باذـع 
. دیاهداد رارق  دوخ  دوبعم  دوب  دنهاوخن  شیب  يدامج  هک  ییاهزیچ  هکنیا  هک  دیئامنیم 

تیهولا قیال  زگره  اهتب  دینادیم  ناتلقع  ترطفب  امـش  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  َنیَِملاعلا  ِّبَِرب  مُکُّنَظ  امَف  َنوُدیُِرت - ِهّللا  َنُود  ًۀَِـهلآ  ًاکفِإ  َأ 
نامگ هچ  نایملاع  راگدرورپ  هراب  رد  امـش  ایآ  دوب  دهاوخ  ادیوه  یغورد  ارتفا و  هکنیا  دیمانیم و  هلا  ار  اهنآ  هنوگچ  دنـشابیمن  شتـسرپ  و 

هراب رد  هچ  ره  دنـشابیم  ضیف  رد  هطـساو  ای  ادخ  کیرـش  اهنیا  دینکیم  نامگ  ای  دـینادیم  ملاع  رد  رثؤم  ار  اهتب  ادـخ  زا  ریغ  ایآ  دـینکیم 
شتـسرپ قحتـسم  يزیچ  زگره  ملاع  راگدرورپ  زا  ریغ  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  امـش  يدرخیب  تهافـس و  لامک  زا  یـشان  دـیرب  نامگ  ناـنیا 

ار ناتـسرپ  تب  ع )  ) میهاربا ترـضح  یتقو  دنیوگ  نینچ  نیرـسفم  َنیِِربدُم  ُهنَع  اوَّلَوَتَف  ٌمیِقَـس  یِّنِإ  َلاقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرظَن  َرَظَنَف  دوب  دـهاوخن 
يارب میراذگیم و  اهتب  دزن  میئامنیم و  ماعط  هیهت  ام  تسا و  دیع  زور  ادرف  دـنتفگ  دنتـشادن  یباوج  وا  نانخـس  خـساپ  رد  دـینادرگ و  مزلم 

تمـسق دوخ  نیب  هتفاـی  كربت  اـهتب  تکربـب  هک  ياهمعطا  میوریم و  هناـختب  هب  میتـشگرب  یتـقو  اـیب  اـم  اـب  مه  وت  میوریم  نوریب  شدرگ 
. دومن میهاوخ 

مه یتلاسک  اعقاو  دیاش  مضیرم و  نم  تفگ  درک  ناگراتسب  رظن  هکنآ  زا  سپ  دومن و  هیروت  هدرمش  تمینغ  ار  تقو  ع )  ) میهاربا ترضح 
. مضیرم نم  دشاب  هتفگ  هتفرگ  رظن  رد  هک  يدصقم  يارب  طقف  هکنیا  هن  هتشاد 

98 هحفص : 
هکنیا تفگ  ءازهتـسا  روطب  دـیدرگ و  هناختب  دراو  ع )  ) میهاربا موق  نتفر  زا  سپ  َنوُقِطنَت  ـال  مَُکل  اـم  َنُولُکأـَت  ـال  َأ  َلاـقَف  مِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف 
هنوگچ دیهدیمن  باوج  ارچ  تفگ  دینـشن  یباوج  اهنآ  زا  هکنآ  زا  سپ  دیروخیمن  ارچ  هدش  هتـشاذگ  امـش  لباقم  رد  هک  ذیذل  ياهماعط 
ِنیِمَیلِاب ًابرَض  مِهیَلَع  َغارَف  دنراد  ملکت  رب  تردق  هن  دناهیذغت  قیال  هن  دندامج  اهتب  هکنیا  هب  هراشا  دینزیمن  فرح  روطچ  امش  لاح  تسا 

ار نانآ  همه  ع )  ) میهاربا هک  دندوب  تب  ود  داتفه و  دیبوک  ناتب  رـس  رب  یگنلک  تسار  تسدـب  رتمامت  هچ  ره  توق  اب  ع )  ) میهاربا هاگ  نآ 
گرزب تب  شود  رب  ار  ربـت  نآ  زا  سپ  دـندوب  هداـهن  توقاـی  شمـشچ  رد  هدـش و  هتخاـس  ـالط  زا  هک  گرزب  تـب  رگم  دـینادرگ  دروـخ 

. دنتسیرگن تلاح  نآب  ار  اهتب  دندمآ و  هناخ  تب  هب  دندومن و  تعجارم  تعامج  نآ  یتقو  تشاذگ ،
هک دوب  یملظ  تیانج و  هچ  هکنیا  هک  دندمآ  رب  شـسرپ  ماقم  رد  ایوگ  هتفرگ و  ار  وا  دـندیود و  میهاربا  يوسب  باتـشب  َنوُّفِزَی  ِهَیلِإ  اُولَبقَأَف 

: هدومرف هیآ 163  ءایبنا  هروس  رد  يدومن  اهتب  هکنیا  هراب  رد 
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مُکَقَلَخ ُهّللا  َو  َنُوتِحنَت  ام  َنوُُدبعَت  َأ  َلاق  « 1 «» َنوُقِطنَی اُوناک  نِإ  مُهُولَئـسَف  اذه  مُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َلب  َلاق  ُمیِهاربِإ  ای  اِنتَِهلِآب  اذه  َتلَعَف  َتنَأ  َأ  اُولاق  »
قلاخ دیشارتیم  دوخ  تسدب  هک  ار  هچنآ  دینکیم  تدابع  امش  هنوگچ  هک  هدمآ  رب  ضارتعا  شنزرـس و  ماقم  رد  ع )  ) میهاربا َنُولَمعَت  ام  َو 

. دوب دهاوخ  وا  قولخم  زین  نآ  دینکیم  لمع  نآ  رد  هک  يداوم  نآ  هدیرفآ و  ار  امش  هک  ییادخ  نآ  تسا و  ادخ  امش  هدننیرفآ  و 
-----------------------------------

. درک نینچ  اهتب  گرزب  تفگ  میهاربا  يدرک  نینچ  ام  نایادخ  اب  وت  ایآ  میهاربا  يا  دنتفگ  ( 1)

99 هحفص : 

خساپ تسین و  راتخم  ناسنا  هک  هرعاشا  ءاعدا 

هیردـصم ءام  ار ) نولمعت  اـم   ) رد ءاـم )  ) اـجنیا رد  دـننادیمن  راـتخم  لـمع  رد  ار  ناـسنا  هک  دوخ  ياعدـم  تاـبثا  يارب  هرعاـشا  تارـضح 
راتخم لمع  رد  ناسنا  روطچ  سپ  هدیرفآ  وا  زین  ار  وا  راک  لمع و  هدیرفآ  ادخ  ار  ناسنا  هک  يروط  نامه  دـنیوگ  هلوصوم و  هن  دـناهتفرگ 
هکنیا یتقو  درادن  نانآ  ياعدم  رب  تلالد  هیآ  هکنیا  رب  هوالع  میئوگ  خساپ  رد  داد  دهاوخ  ماجنا  دهاوخب  ادخ  هک  ار  يراک  ره  هکلب  تسا 

رد ناسنا  هک  دراد  حضاو  تلالد  مینک  عمج  هیردصم  هن  تسا  هلوصوم  ءام )  ) هیآ ود  ره  رد  هک  َنُوتِحنَت ) ام  َنوُدـُبعَت  َأ   ) ولج هیآ  اب  ار  هیآ 
هک تسا  اهنآب  ضارتعا  ماقم  رد  هیآ  هکنیا  رد  دـهدیم و  نیکرـشم  دوخب  ار  ناتب  ندیـشارت  تبـسن  ولج  هیآ  رد  هک  اریز  تسا  راتخم  لـمع 

دینکیم و لمع  داوم  رد  هک  یتردـق  هوق و  نا  داوم و  ناتدوخ و  شنیرفآ  هک  یتروص  رد  دـیهدیم  رارق  دوخ  يادـخ  ار  دوخ  لمع  هنوگچ 
. دوب دهاوخ  ادخ  قولخم  همه  دیروآیم  رد  تب  تروصب 

هار زا  یلاعت  دـنوادخ  نکل  تسادـخب  دنتـسم  رایتخا  نودـب  ای  رایتخاب  هاوخ  دـیامن  زورب  یلماع  ره  زا  یلمع  ره  هک  تسین  یکـش  هفاـضاب 
راتخم تفـص  هدـنیامن  ار  يو  هداد و  يرترب  تلیـضف و  تادوجوم  مامت  رب  لمع  رد  وا  ندوب  راتخم  تفـص  نیمهب  ار  ناـسنا  مرک  لـضف و 

. دوب دنهاوخن  یتلیضف  نینچ  ياراد  نیبرقم  هکئالم  یتح  هداد  رارق  دوخ  ندوب 
رـس وا  نامرف  تمظع و  لباقم  رد  دـیامنن و  یـشیدنا  يأر  دوخ  زا  دورب و  ادـخ  ناـمرف  ریز  دوخ ، داد  ادـخ  راـیتخاب  هک  یمدآ  تسا  هکنیا 

هکنیا رب  نانآ  يأر  يو  نیعبات  دورمن و  ِمیِحَجلا  ِیف  ُهوُقلَأَف  ًانایُنب  َُهل  اُونبا  اُولاق  ددرگ  رتفیرش  رترب و  کلم  زا  تسا  نکمم  دروآ  دورف  میلست 
. دننازوسب هتخادنا  شتآ  رد  ار  ع )  ) میهاربا دننادرگ و  شتآ  زا  رپ  یئانب  هک  تفرگ  رارق 

. دوب عرز  تسیب  نآ  ضرع  عرز و  یس  نآ  لوط  هک  دندومن  هدامآ  یئانب  دنیوگ 

100 هحفص : 
يالاب ار  وا  دندرب و  راکب  ياهلیح  ناطیش  روتسدب  شتآ  هدوت  رد  ع )  ) میهاربا نتخادنا  یگنوگچ  رد  َنِیلَفسَألا و  ُمُهانلَعَجَف  ًادیَک  ِِهب  اوُدارَأَف 

. دندینادرگ باترپ  شتآ  رد  نخالف  اب  دنداهن و  یقینجنم 
«. 1 «» َمیِهاربِإ یلَع  ًامالَس  َو  ًادَرب  ِینوُک  ُران  ای  انُلق  : » هدومرف هیآ 69  ءایبنا  هروس  رد 

دـننیب و هب  ار  ياهداعلا  قراـخ  رما  نینچ  هک  دـینادرگ  حـضاو  ار  ناـنآ  نید  نـالطب  و  ع )  ) میهاربا تیناـقح  یگرزب  هزجعم  نینچ  روهظب  و 
. دیوگ ع )  ) میهاربا هک  دعب  هیآ  زا  نکل  دنرآ  نامیا 

رثا نیکرـشم  گنـس  لد  رد  یگرزب  نیاب  هزجعم  هکنیا  هک  دوشیم  مولعم  َنیِِحلاّصلا  َنِم  ِیل  بَه  ِّبَر  ِنیِدهَیَـس  یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  َلاق  َو 
هک اریز  تفر  نوریب  نیکرـشم  تعاـمج  نیب  زا  هعقاو  هکنیا  زا  سپ  ع )  ) میهاربا ترـضح  هک  ددرگیم  موـلعم  نینچ  هـیآ  زا  اریز  دیـشخبن 

. دومن دهاوخن  اهنآ  رد  يرثا  رتکچوک  يو  غیلبت  هب  تسناد 
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دیـشخب و میهارباـب  تفرگ و  يزینکب  ار  رجاـه  ع )  ) میهاربا نز  هراـس  هار  نیب  رد  تفر و  ماـش  فرطب  يدورمن  شتآ  زا  سپ  ع )  ) مـیهاربا
. دیدرگ دلوتم  رجاه  زا  لیعمسا  ع )  ) میهاربا ياعدب 

-----------------------------------
. شاب تمالس  درس و  ع )  ) میهاربا رب  شتآ  يا  دش  باطخ  شتآب  ینیوکت  رماب  لیلج  بر  فرط  زا  ( 1)

101 هحفص : 

ات 138] تایآ 101  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ُرَمُؤت ام  لَعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  يَرت  اذ  ام  رُظناَف  َکَُـحبذَأ  یِّنَأ  ِماـنَملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  َیعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اّـمَلَف  ( 101  ) ٍمِیلَح ٍمالُِغب  ُهانرَّشَبَف 
َِکلذَک ّانِإ  ایؤُّرلا  َتقَّدَص  دَـق  ( 104  ) ُمیِهاربِإ ای  نَأ  ُهاـنیَدان  َو  ( 103  ) ِنِیبَجِلل ُهََّلت  َو  امَلـسَأ  اّمَلَف  ( 102  ) َنیِِرباّصلا َنِم  ُهّللا  َءاش  نِإ  ِینُدِـجَتَس 

(105  ) َنِینِسحُملا يِزَجن 
يِزَجن َِکلذَک  ( 109  ) َمیِهاربِإ یلَع  ٌمالَس  ( 108  ) َنیِرِخآلا ِیف  ِهیَلَع  انکََرت  َو  ( 107  ) ٍمیِظَع ٍحبِِذب  ُهانیَدَف  َو  ( 106  ) ُنِیبُملا ُءالَبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ 

(110  ) َنِینِسحُملا
ٌِملاظ َو  ٌنِسُحم  امِِهتَّیِّرُذ  نِم  َو  َقاحـسِإ  یلَع  َو  ِهیَلَع  اـنکَراب  َو  ( 112  ) َنیِِحلاّصلا َنِم  اِیبَن  َقاحـسِِإب  ُهانرََّشب  َو  ( 111  ) َنِینِمؤُملا اـَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ 

(115  ) ِمیِظَعلا ِبرَکلا  َنِم  امُهَموَق  َو  امُهانیََّجن  َو  ( 114  ) َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  اّنَنَم  دََقل  َو  ( 113  ) ٌنِیبُم ِهِسفَِنل 
ِیف امِهیَلَع  اـنکََرت  َو  ( 118  ) َمیِقَتـسُملا َطارِّصلا  اَمُهانیَدَـه  َو  ( 117  ) َنِیبَتـسُملا َباتِکلا  اَـمُهانیَتآ  َو  ( 116  ) َنِیِبلاغلا ُمُه  اُوناـکَف  مُهانرَـصَن  َو 

(120  ) َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَس  ( 119  ) َنیِرِخآلا
(124  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ِهِموَِقل  َلاق  ذِإ  ( 123  ) َنِیلَسرُملا َنَِمل  َسایلِإ  َّنِإ  َو  ( 122  ) َنِینِمؤُملا اَنِدابِع  نِم  امُهَّنِإ  ( 121  ) َنِینِسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ 

(125  ) َنیِِقلاخلا َنَسحَأ  َنوُرَذَت  َو  ًالَعب  َنوُعدَت  َأ 
َنیِرِخـآلا ِیف  ِهیَلَع  اـنکََرت  َو  ( 128  ) َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّـالِإ  ( 127  ) َنوُرَـضحَُمل مُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 126  ) َنِیلَّوَـألا ُمُِکئاـبآ  َّبَر  َو  مُکَّبَر  َهّللا 

(130  ) َنیِسایلِإ یلَع  ٌمالَس  ( 129)
ّالِإ ( 134  ) َنیِعَمجَأ ُهَلهَأ  َو  ُهانیََّجن  ذِإ  ( 133  ) َنِیلَسرُملا َنَِمل  ًاطُول  َّنِإ  َو  ( 132  ) َنِینِمؤُملا اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  ( 131  ) َنِینِسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ 

(135  ) َنیِِرباغلا ِیف  ًازوُجَع 
(138  ) َنُولِقعَت الَف  َأ  ِلیَّللِاب  َو  ( 137  ) َنیِِحبصُم مِهیَلَع  َنوُّرُمََتل  مُکَّنِإ  َو  ( 136  ) َنیِرَخآلا اَنرَّمَد  َُّمث 

102 هحفص : 

همجرت

(100  ) میداد تراشب  رابدرب  يرسپب  ار  يو  میهاربا ) ياعد  تباجا   ) زا سپ 
رد رگنب  لاـح  مربیم  رـس  ار  وت  ماهدـید  باوخ  رد  رد  نم  كرـسپ  يا  تفگ  ( 101  ) دندیـسر یعـس  لحمب  رـسپ  نآ  اب  ع )  ) میهاربا یتقو 

ناگدننک ربص  زا  یبایب  ارم  يدوزب  دهاوخب  ادخ  رگا  امن  لمع  يرومأم  هچنآ  رب  ردـپ  يا  تفگ  رـسپ  ( 102  ) يراد هدیقع  هچ  لمع  هکنیا 
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(103)
(104  ) تخادنا نیمز  يورب  یناشیپ  هب  حبذ  يارب  ار  دوخ  رسپ  میهاربا  دندیدرگ و  راگدرورپ  رما  میلست  رسپ  ردپ و  یتقو 

میهاربا يا  میتفگ  میدرک و  ادن  ار  وا 
(106  ) داد میهاوخ  شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  ام  ( 105  ) يدروآ تسار  ار  دوخ  باوخ  اتقیقح 

(107  ) ادیوه دوب  یشیامزآ  ءالب و  میهاربا  يایؤر  هکنیا  تقیقحب  و 
(108  ) میداتسرف یگرزب  دنفسوگ  لیعمسا ) يادف   ) يارب و 
(109  ) میتشاذگ یقاب  نامز )  ) نیرخآ ات  ار  وا  ریخ  رکذ  و 

(110  ) میهاربا رب  داب  تیحت  مالس و 
(111  ) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  ام 

(112  ) دوب ام  نمؤم  ناگدنب  زا  ع )  ) میهاربا اتقیقح 
(113  ) دیدرگ بوسحم  ناگتسیاش  زا  ناربمیپ و  زا  قحسا  میداد و  تراشب  قاحساب  ار  میهاربا  و 

رگید یضعب  دندوب و  وکین  نامدرم  نانآ  هیرذ  زا  یضعب  و  میدینادرگ ) دایز  ار  اهنآ  دالوا  و   ) میداد تکرب  ع )  ) قحـسا و  ع )  ) میهاربا رب  و 
(114 ( ) دندومنیم يراک  تیصعم  رایسب  ینعی   ) رهاظ دندوب  يرگمتس  دوخ  سفنب 

میدراذگ تنم  ع )  ) نوراه و  ع )  ) یسوم رب  ام  اتقیقح  و 
ود نآ  و 

103 هحفص : 
(115  ) میداد تاجن  گرزب  بعت  جنر و  زا  ار  ناشموق  و 

(116  ) دندیدرگ بلاغ  نمشد  رب  هکنآ  ات  میدرک  يرای  ار  اهنآ  و 
میدومن اطع  تاروت )  ) نشور باتک  نانآب  و 

(118  ) میدینادرگ ییامن  هار  نشور  قیرطب  ار  نوراه  یسوم و  و 
(119  ) میتشاذگ یقاب  اهیدعب  مما  رد  ار  نوراه  یسوم و  ریخ ) مان  (و 

(120  ) داب نوراه  یسوم و  رب  تیحت  مالس و 
(121  ) داد میهاوخ  شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  ام 

(122  ) دندوب بوسحم  ام  نمؤم  ناگدنب  زا  اهنآ  اتقیقح 
(123  ) دوب ناربمیپ  زا  زین  سایلا  تقیقحب  و 

(124  ) دیسرتیمن ادخ  باذع  زا  امش  ایآ  تفگ  دوخ  هورگب  سایلا  هک  ار  یتقو  نک  دای  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 
(125  ) دیراذگیماو ار  ناگدننک  قلخ  نیرتهب  دیتسرپیم و  ار ) تب   ) لعب هنوگچ  امش 

(126  ) دوب دهاوخ  امش  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  هک  تسا  ادخ  طقف ) )
(128 ( ) دوب دنهاوخ  منهج  رد   ) ناگدش رضاح  اهنآ  یگمه  و  ( 127  ) دندومن بیذکت  ار  سایلا  تعامج  نآ 

(129  ) دندوب هدیدرگ  صلاخ  هک  ادخ  ناگدنب  نآ  رگم  دندرک  بیذکت  ار  سایلا  و 
(130  ) میتشاذگ یقاب  نیرخآ  رد  ار  سایلا  لیمج  مان  و 

(131  ) داب سایلا  رب  تیحت  مالس و 
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(132  ) میهدیم شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  ام  اتقیقح 
(133  ) دوب دهاوخ  ام  نمؤم  ناگهدنب  زا  سایلا  تقیقحب 

(134  ) تفریم رامشب  ناربمیپ  هلمج  زا  طول  اتقیقح 
میداد تاجن  امامت  ار  شلها  طول و  ام  هک  ار  یتقو  نک  دای  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

(135  ) میتشاذگ یقاب  ناگدش  باذع  رد  ار  يو  هک  ار  وا  نز  هریپ  رگم 
(139  ) میدینادرگ كاله  ار  هورگ  نآ  یگمه  نآ  زا  سپ 

تایآ حیضوت 

هراشا

واب لیلج  ّبر  فرط  زا  دـیدرگ  يو  بیـصن  رجاه  دومن و  تکرح  ماش  يوسب  لیلخ  ع )  ) میهاربا بانج  هکنآ  زا  سپ  ٍمِیلَح  ٍمالُِغب  ُهاـنرَّشَبَف 
تمارک وتب  يرابدرب  رسپ  هک  دیسر  هدژم 

104 هحفص : 
هکم نیمز  رد  لیعمـسا  درب و  هکمب  ار  لیعمـسا  رجاه و  یهلا  نامرفب  میهاربا  دیدرگ ، دلوتم  رجاه  زا  لیعمـسا  هکنآ  زا  دعب  دومن  میهاوخ 

. تفر هکمب  ع )  ) لیعمسا ندید  يارب  ع )  ) میهاربا هک  یتقو  ات  دومن  امن  وشن و 
تشگرب راکش  زا  لیعامسا  یتقو  تسشن  يو  هار  رس  رب  ع )  ) میهاربا تفریم  راکـشب  دوب و  ياهلاس  هدزیـس  رـسپ  لیعمـسا  تقو  نآ  دنیوگ 

میهاربا يردپ  رهم  لاح  نآ  رد  دیاش  دیمارخیم ، ورـس  لثم  بسانم  یمادنا  اب  هتخادـنا  لگ  ياههنوگ  هام و  نوچ  يراسخر  اب  دـید  یناوج 
ار يو  دنوادخ  هدیدرگ و  رپ  یلاعت  قح  تبحم  زا  هک  ع )  ) میهاربا بلق  دننام  یبلق  هک  ییاجنآ  زا  دـمآ و  تکرحب  يو  يرـشب  عبط  زا  (ع )

. دینادرگ عقاو  شیامزآ  دروم  ار  ع )  ) میهاربا دمآ و  تکرحب  یهلا  تریغ  ایوگ  دوب  دهاوخن  ریغ  ياج  زگره  هتفریذپ  دوخ  یلیلخب 
يوعد لیلخ  يا  هک  هدیدرگ  رادومن  نینچ  يورب  ایؤر  رد  دیاش  و  دیباوخ ، تدابع  زا  سپ  میهاربا  هیورت  بش  هّجحلا  يذ  متشه  بش  رد  و 

لدکی رد  زگره  هک  اریز  امن  ینابرق  ار  دوخ  دـنزرف  زیخرب و  یهاوخ  ام  لاصو  رگا  ینارورپیم  لد  رد  دـنزرف  تبحم  ینکیم و  اـم  تبحم 
. دیجنگ دهاوخن  تبحم  ود 

یناسفن لایخ  ای  دوب  ینامحر  رما  ایآ  دوب  یباوخ  هچ  هکنیا  درکیم  رکف  دوخ  اـب  زور  همه  دـش و  رادـیب  باوخ  هکنیا  تبیه  زا  ع )  ) میهاربا
ینابرق ار  شرـسپ  دوخ  تسدب  هک  دید  باوخ  نینچ  بش  هس  ات  دنیوگ  دـنکیم  تسود  ینابرق  ار  شرـسپ  دـید  باوخ  رد  زاب  هفرع  بش 

دوخ تسدـب  تبحم  هار  رد  هک  هدـیدرگ  رومأـم  یلاـعت  قح  فرط  زا  تسا و  یناـمحر  باوخ  نآ  هک  دومن  ادـیپ  نیقی  تقو  نآ  دـنکیم 
. دربب رس  ار  دوخ  زیزع  دالوا 

رومأـم يو  نتـشکب  باوخ  رد  ع )  ) میهاربا هک  يرـسپ  نآ  هکنیا  رد  َکَُـحبذَأ  یِّنَأ  ِماـنَملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  َیعَّسلا ، ُهَعَم  َغََـلب  اّـمَلَف 
دنمان و هّللا  حیبذ  ار  لیعامـسا  هک  تسا  هکنیا  اهناملـسم  نیب  روهـشم  فورعم و  قحـسا  ای  دوب  لیعامـسا  دندوب  وا  نارـسپ  مادک  هدیدرگ 

رد هچ  رگا  تسا  رابخا  یکی  نآ  لیلد 

105 هحفص : 
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. دناهتفگ هّللا  حیبذ  ار  لیعامسا  حیحص  ثیداحا  رد  نکل  هدیمان  هّللا  حیبذ  ار  قحسا  ثیداحا  ضعب 
يایؤر تیاکح  زا  دعب  اریز  قحسا  هن  تسا  هّللا  حیبذ  لیعامسا  هک  دش  دهاوخ  هدافتـسا  نینچ  مینکیم  عمج  مه  اب  ار  تایآ  یتقو  رگید  و 

اجنیا زا  دوب  هداد  تراشب  میلح ) مالغب   ) ار يو  ایؤر  زا  شیپ  دهد و  یم  هدژم  قاحـساب  ار  وا  شرـسپ  نتـشک  يارب  شندـش  ایهم  میهاربا و 
باوخ هک  اریز  دـنک  لـمع  دوخ  باوخب  هک  تفرگ  میمـصت  میهاربا  هصـالخ  قحـسا  هن  هدوب  لیعامـسا  میلح ) مـالغ   ) هک دوـشیم  موـلعم 

ایؤر رد  نم  تفگ  واب  يردپ  تفطالم  اب  تفگ و  شرـسپ  رب  ار  دوخ  باوخ  دیـسر  ینابرق  عقوم  ینم  رد  یتقو  تسا  یحو  هلزنمب  ناربمیپ 
. مربیم رس  ار  وت  هک  ماهدید  نینچ 

هچنآ رب  ردـپ  يا  تفگ  ینارگن  لمأت و  نودـب  لیعامـسا  َنیِِرباّصلا  َنِم  ُهّللا  َءاش  نِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُؤت  ام  لَعفا  َِتبَأ  ای  َلاـق  يَرت  اذ  اـم  رُظناَـف 
. دومن مهاوخ  ربص  ادخ  تساوخب  مه  نم  امن  لمع  يرومأم 

دروم رد  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیسر  دهاوخن  ياهبتر  ماقمب و  یسک  دوش  هتسناد  هک  دشاب  نینچ  دیاش  تیاکح  صصق و  هکنیا  هتکن  زا  یکی 
وا شیامزآ  دشاب  رتدنلب  یناسنا  ماقم  ردق  ره  دریگیم  ماجنا  يو  دادعتسا  روخ  رد  یـسک  ره  ناحتما  هتبلا  ددرگ و  عقاو  شیامزآ  ناحتما و 

. دوب دهاوخ  رتگرزب  رتتخس و 
رد ار  وا  هک  دهد  ناشن  دوخ  زا  یتماقتسا  تناتم و  نانچ  يرادربنامرف  ماقم  رد  هک  دوب  دهاوخ  ع )  ) میهاربا لثم  یـسدق  سفن  نینچ  يرآ 
وا دزن  یلاعت  قح  رماب  لیئربج  دـنیوگ  هکنیا  یتح  دومنن  كاب  شتآ  زا  تسب و  یلاعت  قح  ياضرب  لد  هدومن و  ربص  دـنتخادنا  شتآ  هدوت 

تفگ دمآ و 
( الف کیلا  اما  لاق  ۀجاح  کل  (أ 

تفگ وگب  يراد  تجاح  هکنآب  سپ  تفگ  لیئربج 
( یلاحب هملع  یلاؤس  نم  یبسح  )

. دوب شراگدرورپب  وا  ءاکتا  دیما و  طقف 
ار تالکشم  ياههوک  هک  تسا  تماقتسا  تماقتسا ، تناتم و  رثا  رد  رگم  هدیدرگ  ياهبترم  ماقم و  زئاح  یسک  هدشن  هدینش  ملاع  رد  يرآ 

راومه اپ  ریز 

106 هحفص : 
. دیناسر دهاوخ  دوصقمب  ار  یمدآ  دیامنیم و  زاب  ارهار  هدومن و 

تخادنا و نیمز  يور  ار  لیعامـسا  ینابرق  يارب  میهاربا  دندیدرگ و  یلاعت  يادـخ  رما  میلـست  رـسپ  ردـپ و  یتقو  ِنِیبَجِلل  ُهََّلت  َو  امَلـسَأ  اّمَلَف 
ششوک ردق  ره  دیشک  وا  قلحب  دراک  تشاذگ و  نیمزب  ار  وا  یناشیپ  تسب و  ار  وا  ياپ  تسد و  لیعامـسا  دوخ  شهاوخب  دنیوگ  هچنانچ 

رما ارم  لیلخ  هک  دینـش  دراک  زا  ییادص  دنیوگ  تخادـنا  نیمزب  ار  دراک  دـمآ و  بضغب  میهاربا  هکنآ  ات  دـشن  هدـیرب  لیعمـسا  قلح  دومن 
لیلخ هکنیا  زا  شیب  لیلج  بر  يا  هک  دیآ  رب  شورخ  العا  ءالم  زا  هک  تشاد  ياج  تقو  نآ  دـیامنیم  یهن  لیلج  بر  دـنکیم و  ندـیربب 

َنِینِـسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ  ایؤُّرلا  َتقَّدَـص  دَـق  ُمیِهاربِإ  ای  نَأ  ُهانیَدان  َو  بایرد  ار  وا  هدـمآ  نوریب  ملاس  ناحتما  هتوب  زا  وا  رازایم  ار  دوخ 
نامگ تسا  یحو  هلزنمب  ناربمیپ  باوخ  هک  ییاجنآ  زا  دربیم و  ار  دوخ  رسپ  رس  دوب  هدید  باوخ  رد  میهاربا  دوشیم  مولعم  هیآ  زا  هچنانچ 

ایهم شرـسپ  نتـشک  يارب  هک  هدـیدرگ  فظوم  هزادـنا  نیمهب  ع )  ) میهاربا هک  اریز  دوب  مه  روط  نیمه  هدـیدرگ و  رومأم  لمع  نیاـب  درک 
. تفرگیمن ماجنا  میهاربا  تسدب  ندشن  ندش و  هتشک  ددرگ 

دوب و شیامزآ  ناحتما و  يارب  دوخ  رـسپ  نتـشک  تامدقمب  وا  لمع  و  ع )  ) میهاربا باوخ  ٍمیِظَع  ٍحبِِذب  ُهانیَدَف  َو  ُنِیبُملا  ُءالَبلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ 
دیامن ینابرق  یگرزب  دنفسوگ  دیدرگ  ررقم  لیعامسا  يادف  يارب 
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لاؤس

رگا هک  هدـیدرگ  زئاح  یماقمب  صولخ  رد  هک  تسنادـیم  ار  میهاربا  ماـقم  شدوخ  هک  ادـخ  دوب  هچ  ع )  ) میهاربا يارب  ناـحتما  هدـئاف  اـیآ 
. دومنیم ینابرق  ار  همه  دیدرگیم  رومأم  لیلج  بر  بناج  زا  تشاد و  رسپ  رازه  اضرف 

خساپ

رهاظ دش و  دهاوخ  عقاو  هچنآ  هدش و  عقاو  هچنآ  تادوجوم و  مامت  يرآ 

107 هحفص : 
، دشاب شیامزآب  جاتحم  هکنآ  ات  دوب  دهاوخن  هدیـشوپ  يورب  يزیچ  دوب  دهاوخ  ادـیوه  رهاظ و  یلاعت  قح  یلزا  ملع  رد  يزیچ  ره  نطاب  و 

تاکن هن  ای  دنـشابیم  مدـق  تباث  تعاطا  رد  نانآ  دـمهفب  دـهاوخب  هک  تسین  هکنیا  يارب  هتـسیاش  صاخـشا  زین  ناربمیپ و  شیاـمزآ  هدـئاف 
رد هنوگچ  ناراوگرزب  نآ  هک  ددرگ  رهاظ  قلخ  رب  اهنآ  تلزنم  ماقم و  هک  دـشاب  نینچ  دـیاش  اـهنآ  هلمج  زا  دوب  دـهاوخ  راـک  رد  يرگید 

تناتم و يروطب  یـسانشهفیظو  دـیحوت و  ماقم  رد  هداتـسیا و  اجرباپ  هوک  لـثم  هدـیدرگ و  راوتـسا  مدـق و  تباـث  یگدـنب  تعاـطا و  ماـقم 
دننادب زین  دومن و  دنهاوخن  یتسـس  هفیظو  ماجنا  غیلبت و  رد  دـننک  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  ندـب  اضرف  رگا  هک  دـنهدیم  ناشن  دوخ  زا  تماقتـسا 

. دیسر دهاوخن  ياهبتر  ماقمب و  هّللا  یف  ءانف  دوخ و  زا  تشذگ  سفن و  اب  هدهاجم  نودب  یسک 
راگزور راشف  رد  یتسیاب  تسا  دوجوم  نانآ  دـبلاک  رد  یلاعت  یقرت و  دادعتـسا  هک  یناسک  نآ  هک  دـشاب  هکنیا  شرگید  تمکح  دـیاش  و 

یفخم ناـنآ  یناـسفن  ياوق  لـگ  ياـهگرب  رد  هک  یقیقح  رطع  نآ  اـهنآ و  یـسدق  حور  تقیقح  رهوـج و  نآ  هکنآ  اـت  دـندرگ  هدرـشف 
. دننادرگ ضیفتسم  نآ  مامشتساب  ار  قلخ  دنیامن و  دوعص  برق  هجرد  العاب  یناحور  تاماقم  رد  دیآ و  نوریب  كاپ  فاص و  هدیدرگ 
مامت رد  تشاذـگ و  دـهاوخ  یقاب  ملاع  راودا  نیرخآ  ات  دـعب  اهنامز  رد  میهاربا  کین  مان  َمیِهاربِإ و  یلَع  ٌمالَـس  َنیِرِخآلا  ِیف  ِهیَلَع  اـنکََرت  َو 

. دومن دنهاوخ  تینحت  شیاتس و  ار  يو  دنسانشیم و  دنیاتسیم و  دورد  مالس و  یگرزب و  تمظعب و  ار  وا  اهتلم  نایدا و 
ءایلوا نیبرقم و  هکئالم  یلاعت و  قح  دزن  ترخآ  اـیند و  رد  دـننینچ  ناراـکوکین  يرآ  َنِینِمؤُملا  اـَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  َنِینِـسحُملا  يِزَجن  َِکلذَـک 
دنهاوخ تموکح  بولق  رد  هدومن و  ذوفن  مدرم  ناج  لد و  رد  هدـیدرگ و  رئاد  یکینب  اهنابز  رد  ناشمان  مرتحم و  زیزع و  هشیمه  نیحلاص 

. دومن
َنیِِحلاّصلا َنِم  اِیبَن  َقاحسِِإب  ُهانرََّشب  َو 

108 هحفص : 
دنوادـخ لیعمـسا  ینابرقب  شندـیدرگ  ایهم  رد  ع )  ) میهاربا شیامزآ  زا  سپ  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  هیآ  هکنیا  زا  هدـش  هتفگ  هچنانچ 

هفاضاب رگید  هدینادرگ و  رختفم  میظع ) حبذب   ) ار وا  هدومن و  لوبق  ار  هتفرگن  ماجنا  لمع  یکی  هدومن  یتالضفت  وا  هراب  رد  شلمع  شاداپب 
رامشب ءایبنا  زا  زین  ار  وا  داد و  تراشب  قحـسا  رگید  رـسپ  هب  ار  ع )  ) میهاربا دش  هدیمان  هّللا  حیبذ  يو  داد و  سپ  يوب  ار  لیعامـسا  هکنیا  رب 

. دروآ
هیرذ رد  دـنوادخ  هک  هدـمآرب  میهاربا  ترـضح  رب  نانتما  ماقم  رد  ٌنِیبُم  ِهِسفَِنل  ٌِملاظ  َو  ٌنِسُحم  امِِهتَّیِّرُذ  نِم  َو  َقاحـسِإ  یلَع  َو  ِهیَلَع  انکَراب  َو 
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دوـخ سفنب  ملاـظ  راکمتـس و  رگید  یـضعب  ناـمیا و  اـب  راـکوکین و  اـهنآ  زا  یـضعب  نکل  دـینادرگ  رایـسب  ار  ناـنآ  داد و  تکرب  میهاربا 
. دنتخادنا توبن  نامناخ  هجرد  زا  ار  دوخ  ینامرف  انب  دنتخانشن و  ار  دوخ  ردق  هک  دندیدرگ 

رادرک و زا  یشان  تواقش  تفارش و  يدب  یبوخ و  بسن  بسحب و  هن  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  يراکوکینب  ناسنا  تفارـش  هکنیا  هب  هراشا  هیآ 
. تسا یمدآ  دوخ  راتفر 

راگدرورپ مدرم  يا  هدومرف  عادولا ) ۀجح   ) هبطخ رد  هک  هدش  لقن  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  روهـشم  ثیدح  رد 
رب یمجع  هن  یمجع  رب  تفارـش  ار  یبرع  هن  مُکاـقتَأ ) ِهّللا  َدـنِع  مُکَمَرکَأ   ) تسا كاـخ  زا  مدآ  دیـشابیم و  مدآ  زا  امـش  ماـمت  یکی و  اـمش 

. يوقت رد  رگم  تسین  یتفارش  لضف و  يدحا  يارب  هایس  رب  ار  دیفس  هن  دیفس  رب  تسا  یتلیضف  ار  هایس  هن  یبرع 
َنِم امُهَموَق  َو  امُهانیََّجن  َو  َنوُراه  َو  یـسُوم  یلَع  اّنَنَم  دََـقل  َو  « 1 «» َنُولَءاسَتَی َو ال  ٍذـِئَموَی  مُهَنَیب  َباسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف  : » یلاـعت هلوق 

ناشموق اهنآ و  لوا )  ) هدیدرگ ءارجا  نوراه  یسوم و  هراب  رد  یتالضفت  ِمیِظَعلا  ِبرَکلا 
-----------------------------------

لاؤس رگیدـکی  زا  ددرگیم و  عطق  اهبـسن  تقو  نآ  رد  دـیدرگ  اپ  رب  تمایق  روص و  رد  دـش  هدـیمد  هخفن  یتقو  هیآ 103  نمؤم  هروـس  ( 1)
ریغ لمعب  هن  دید  دهاوخ  ازج  دوخ  لمع  شاداپب  یسک  ره  تقو  نآ  رد  ینعی  دوشیمن 

109 هحفص : 
. میداد تاجن  ناینوعرف  نوعرف و  گرزب  ءالب  یتخس و  زا  ار  لیئارسا  ینب 

قرغ لین  دورب  ار  یگمه  ناشتاجن  يارب  میدینادرگ و  بلاغ  ناشنانمشد  رب  میدومن و  يرای  ار  اهنآ  مود )  ) َنِیِبلاغلا ُمُه  اُوناکَف  مُهانرَـصَن  َو 
. میدومن كاله  هدینادرگ و 

قطنم لقع و  قباطم  نآ  نیناوق  ماکحا و  مامت  دوب و  رهاظ  ادـیوه و  نآ  تیناقح  هک  تاروت  باـتک  موس )  ) َنِیبَتـسُملا َباـتِکلا  اَـمُهانیَتآ  َو 
. میدومن ءاطع  نوراه  یسومب و  هدیدرگ  راوتسا 

هک میدینادرگ  مدق  تباث  راوتسا و  تقیقح  هداج  دیحوت و  میقتـسم  قیرط  رب  ار  نوراه  یـسوم و  مراهچ )  ) َمیِقَتـسُملا َطارِّصلا  اَمُهانیَدَه  َو 
. دیدرگن اهنآ  نوماریپ  ییاطخ  شزغل و  رتکچوک  زگره 

مزعلا اولا  ناربمیپ  و  ع )  ) میهاربا حون و  لثم  شیپ  ناربمیپ  يوکین  هیجس  کین و  مان  هک  يروط  نیمه  مجنپ )  ) َنیِرِخآلا ِیف  امِهیَلَع  انکََرت  َو 
دوب و دهاوخ  رادـیاپ  اجب و  اهنامز  راودا و  مامت  رد  اهنآ  نیناوق  باتک و  زین  نوراه و  و  ع )  ) یـسوم مسا  هدـنام  یقاب  ملاع  رد  تمایق  ات  ار 

نآرق تسا  یکی  اهتعیرـش  مامت  رد  یلک  نیناوق  یهلا و  سومان  هک  اریز  دوب  دهاوخن  هیآ  اب  یفانم  نآرق  نیناوقب  تاروت  ماکحا  ندش  خسن 
ةاکز و ةالـص و  لیبق  زا  یلک  نیناوق  هن  رگ  دنیامن و  لمع  نآرق  تاروتـسدب  دـنفظوم  مدرم  تیمامت و  لامک و  ظاحلب  تسا  نایدا  خـسان 

لامکتـسا اهنامز و  تقو و  ياضتقمب  دوشیم  هدـید  اهنآ  رد  هک  یتوافت  یئزج  دوب  دـهاوخ  هدوب و  ناـسکی  ناـیدا  ماـمت  رد  هریغ  موص و 
يروط ار  مدرم  دندوب  فظوم  ناربمیپ  تقو  تبسانمب  یتقو  ره  هک  دوب  دهاوخ  قالخا  بیذهت  یهلا و  یلک  نیناوق  فراعمب و  عجار  قلخ 

. دیدرگیم دیدپ  نیناوق  نیب  فالتخا  یئزج  هک  دوب  هکنیا  دنیامن  لیمکت 
َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَس 

110 هحفص : 
ضارما زا  ناربمیپ  یقاـب  زین  و  ع )  ) نوراـه و  ع )  ) یـسوم نوچ  هک  دـشاب  نیاـب  هراـشا  دـیاش  تسا و  یتمالـس  مّلـس و  زا  ذوخأـم  مالـس ) )

. دندیدرگ رشب  ییاوشیپ  توبن و  ماقم  هتسیاش  هک  دوب  هکنیا  هدیدرگ  ملاس  رهاط و  كاپ و  یلاخ و  هرملاب  یقالخا  تافاثک  یناحور و 
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حاورا نآ  رب  قلخ  شیاتس  تمایق  ات  هک  دشاب  نینچ  دوصقم  ای  دشاب ، نانآ  رب  یلاعت  قح  فرط  زا  دورد  تیحت و  مالـس  زا  دوصقم  دیاش  و 
. دوب دهاوخ  يراج  هبیط 

یقاـب ار  ناـنآ  ریخ  ماـن  میداد و  وکین  شاداـپ  ناربـمیپ  هب  یقیقح  یعقاو و  ناـمیا  رثا  رد  هک  يروط  نیمه  َنِینِـسحُملا  يِزَجن  َِکلذَـک  اـّنِإ 
. دومن میهاوخ  نینچ  يراکوکین  رهب  میتشاذگ 

ملاـس یکاـپان  ره  زا  شیـالآیب و  كاـپ  بلق  ياراد  دـندوب و  یقیقح  نمؤم  ناگدـنب  زا  ردارب  ود  هکنیا  نوچ  َنِینِمؤُملا  اـَنِدابِع  نِم  اـمُهَّنِإ 
. دیدرگ نانآ  بیصن  یتامارک  نینچ  هک  دوب  هکنیا  هدیدرگ 

. هدش لقن  يراتفگ  نیرسفم  زا  سایلا  بسن  مان و  رد  دوب و  سایلا  لسرم  ناربمیپ  هلمج  زا  َنِیلَسرُملا  َنَِمل  َسایلِإ  َّنِإ  َو 
عـسی يومع  رـسپ  نارمع  نب  نوراه  دالوا  زا  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  زا  یکی  ساـیلا  - 2 هداـتق ) دوعـسم و  نبإ   ) تسا سیردا  بقل  ساـیلا  - 1

. دشابیم
دنتـسکش و ار  ادخ  دهع  لیئارـسا  ینب  تفر  ایند  زا  لیقرخ  یتقو  هک  دـننکیم  لقن  نینچ  خـیراوت  ریـس و  زا  نآ  ریغ  قحـسا و  نب  دّـمحم  و 

يارب یناربمیپ  دنوادخ  هک  دوب  هکنیا  دندیدرگ  ندیتسرپ  تبب  لوغـشم  دندومن و  شومارف  ار  ادـخ  رماوا  دـنتخادنا و  رـس  بقع  ار  تاروت 
تب نآ  دوب و  لعب  يو  تب  مان  تسرپتب و  بجآ و  مانب  دوب  یهاشداپ  تقو  نآ  رد  هزات و  عرـش  دـیدجت  يارب  هن  داتـسرف  تاروت  جـیورت 

ار مدرم  دشیم و  تب  نآ  لخاد  ناطیش  دوب و  یلاخوت  فوجم و  تروص و  راهچ  تشاد و  دق  عرز  تسیب 

111 هحفص : 
هاشداپ تفریم  رامشب  مدرم  نیرتملاظ  نیرترورش و  زا  هشحاف و  وا  و  لیبزا )  ) مانب تشاد  ینز  ناطلس  نآ  دومنیم و  ندیتسرپ  تبب  صیرحت 

تفه هلیحب  نز  نآ  دیدرگیم  ینارمکح  لوغـشم  دیـشوپیم و  هنادرم  سابل  يو  دناشنیم و  دوخ  ياجب  ار  يو  تفریم  نوریب  رهـش  زا  یتقو 
دوب یحلاص  درم  لام  یکین  رایـسب  ناتـسب  نآ  یگیاسمه  رد  دوب و  هدـیدرگ  دـالوا  رفن  داـتفه  ياراد  دوب و  هتـشک  ار  دوخ  نارهوش  زا  رفن 

میریگب وا  زا  یتسیاب  تسا  ام  قئال  ناتسب  هکنیا  تفگ  شنز  يزور  دندروخیم  نآ  هویم  زا  دنتسشنیم و  غاب  نآ  رد  شنز  اب  ناطلس  یهاگ 
دومن ترفاسم  ناطلس  هک  یتقو  ات  دومنن  لوبق  ار  شنز  فرح  تسین و  راوازس  ندومن  ملظ  فیعض  تیعر  رب  يوق  هاشداپ  زا  تفگ  ناطلس 

رفن دنچ  ياهداد و  مانشد  هاشداپب  وت  تفگ  يوب  درب و  راکب  ياهلیح  دریگب  حلاص  درم  نآ  زا  ار  غاب  تساوخ  نز  دیدرگ  جراخ  رهـش  زا  و 
تفگ دیدرگ و  نارگن  رایـسب  دش  رادربخ  هیـضق  زا  تشگرب و  هاشداپ  یتقو  دومن  فرـصت  ار  غاب  تشک و  ار  وا  هناهب  نیاب  دروآ و  دوهش 

. دسرب ام  راگزورب  لمع  هکنیا  یموش  منکیم  نامگ 
هک قحان  نوخ  هکنیا  يارب  وگب  ناملاظ  نیاب  هک  داتـسرف  نانآ  رب  تلاسرب  ار  سایلا  دـندیدرگ و  عقاو  راـگدرورپ  بضغ  دروم  نآ  زا  سپ 

دسج دومن و  دهاوخن  محر  امش  رب  یسک  دیدرگ و  دیهاوخ  كاله  ناتـسب  نیمه  رد  ود  ره  دیـشک و  میهاوخ  ماقتنا  تنز  وت و  زا  دیتخیر 
زا ار  تلاسر  هکنیا  سایلا  یتقو  ددرگ  هدیسوپ  نیمز  يور  رد  امش  ناوختسا  دنروخب و  تاناویح  ار  امـش  تشوگ  دنامب و  نیمز  يور  امش 

سایلا تساوخ  دیئوگ و  غورد  دنکیم  يربمیپ  ياعدا  هک  سک  ره  وت و  تفگ  دش و  بضغ  رد  يو  دیناسر  ناطلس  نآب  یلاعت  قح  فرط 
. دومنیم تدابع  دیدرگ و  ناهنپ  يراغ  رد  دومن و  رارف  سایلا  دیامن  تسایس  دریگب و  ار 

دریگب و ار  وا  هک  دوب  ماقم  رد  هشیمه  رباج  ناطلـس  نآ  دـنام و  هوک  رد  لاس  دـنچ  سایلا  میئامنیم  رـصتخم  تسا  ینالوط  تیاکح  نوچ 
هرخالاب دیامن  رجز 

112 هحفص : 
سایلا دندرم و  یگنسرگ  زا  مدرم  زا  يرایسب  هک  دیسر  ییاجب  رهش  نآ  رد  یطحق  دماین و  ناراب  لاس  هس  ات  تشاذگ و  نیرفن  يانب  سایلا 
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ضیرم یطحق  رثا  رد  رسپ  نآ  بوطخا  نب  عسیلا  مانب  تشاد  يرسپ  تفر  ینز  ریپ  هناخب  تفریم و  یـضعب  ياههناخ  رد  تلاسر  غیلبت  يارب 
. دیدرگ هارمه  سایلا  اب  عسیلا  دندروآ و  نامیا  ود  ره  رسپ  ردام و  تقو  نآ  داد  افش  ار  يو  ادخ  سایلا  ياعدب  دوب  هدش 

رضاح ار  دوخ  ياهتب  تفگ  دندومنن  لوبق  دتـسرف  ناراب  امـش  يارب  ادخ  منک  اعد  ات  دیرآ  نامیا  تفگ  رهـش  نآ  مدرمب  سایلا  نآ  زا  سپ 
دیـشخبن هدئاف  دنتـسرفب  ناراب  دـندومن  سامتلا  اهنآ  ربارب  رد  هچنآ  دـندومن  رـضاح  ار  اهتب  دنتـسرفب  ناراب  هک  دـیهاوخب  نانآ  زا  دـیئامن و 

نامیا اهنآ  نکل  دمآ  ناراب  سایلا  ياعدب  دندومن و  لوبق  دیرآ  نامیا  هکنیا  طرشب  دتسرف  ناراب  ادخ  منکیم  اعد  نونکا  نم  دومرف  سایلا 
. دندرواین

ار هچ  ره  ورب  اج  نالفب  هدیـسر و  نانآ  تکاله  تقو  هک  ور  نوریب  نانیا  ناـیم  زا  هک  داتـسرف  یحو  ساـیلاب  یلاـعت  قح  دـنیوگ  نیرـسفم 
( عسیلا  ) دیدرگ دنلب  نیمز  زا  بسا  دش  راوس  نآ  رب  دید  شتآ  زا  یبسا  دیسر  ناکم  نآب  یتقو  ع )  ) سایلا سرتم  وش و  راوس  نآ  رب  يدید 
رپ ود  سایلاب  یلاعت  يادخ  دـسر و  وتب  روتـسد  هچ  ات  شاب  نم  هفیلخ  نیمز  رد  وت  تفگ  سایلا  منک  هچ  نم  تفگ  دوب  وا  یهارمه  رد  هک 

یندروخب جایتحا  ساـیلا  رگید  نآ  زا  سپ  دومنیم و  تکرح  نیمز  رد  تساوخیم  تقو  ره  دـیرپیم و  اوه  رد  تساوخیم  تقو  ره  هک  داد 
ناطلـس نآ  رب  دنوادخ  دوب  هداد  ربخ  سایلا  هک  يروط  نامه  یئامـس و  یـضرا و  یـسنا ، یکلم و  دوب  یناسنا  وا  تشادـن و  یندـیماشآ  و 

نآ زا  سپ  دنتـشک  ار  وا  موق  دندروخ و  ناگدنرد  ار  اهنآ  دـسج  تشک و  غاب  نامه  رد  ار  شنز  شدوخ و  هک  دـینادرگ  طلـسم  ینمـشد 
. دندروآ نامیا  يوب  يرایسب  دیدرگ و  باختنا  يربمیپب  لیئارسا  ینب  يارب  عسیلا 

( يزار حوتفلا  وبا  ریسفت  )

113 هحفص : 

ملاظ هاشداپ  و  ع )  ) یبن سایلا  تیاکح 

مدرم تیادـه  غیلبت و  ماقم  رد  سایلا  َنِیلَّوَألا  ُمُِکئابآ  َّبَر  َو  مُکَّبَر  َهّللا  َنیِِقلاخلا  َنَسحَأ  َنوُرَذـَت  َو  اًلَعب  َنوُعدـَت  َأ  َنوُقَّتَت  َأ ال  ِهِموَِقل  َلاـق  ذِإ 
امـش لقع  ایآ  دـینکیم  تیناسنا  لقع و  ياعدا  هک  امـش  دومنیم  شنزرـس  ار  نانآ  دیـسرتیمن و  ادـخ  باذـع  زا  ایآ  تفگ  دومن و  هغلابم 

امش ناینیشیپ  دادجا  ءابآ و  امـش و  هدننیرفآ  ناگهدننک و  قلخ  نیرتهب  هکنآ  دینک و  تدابع  شتـسرپ و  ار  تب )  ) هک دهدیم  هزاجا  نینچ 
مامت َنیِـصَلخُملا  ِهّللا  َدابِع  ّالِإ  َنوُرَـضحَُمل  مُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَـکَف  دـیئامنن  تداـبع  تسا  شتـسرپ  راوازـس  هک  وا  دـیراذگاو و  دوب  دـهاوخ  هدوب و 

ناگدـش رـضاح  تمایق  باذـع  رد  دـندومن  بیذـکت  ار  يو  دـندیدیم و  ار  وا  تازجعم  دندینـشیم و  ار  ساـیلا )  ) نانخـس هک  یناـمدرم 
يوق و مامتب  يرب و  بیر  كرـش و  زا  هدـیدرگ و  صلاـخ  یهلا  تبحم  يارب  ناـشلد  بلق و  هک  ییاـهنآ  ادـخ  ناگدـنب  رگم  دوب  دـنهاوخ 

. هدیدرگ مدق  تباث  یگهدنب  ماقم  رد  هدروآ و  قحب  ور  رعاشم 
ملاع هکنیا  رد  هک  یناسک  رگم  دنـشاب  رـضاح  باسح  نازیم  ياپ  یتسیاب  مدرم  مامت  هک  دشاب  یمظع  تمایقب  هراشا  نورـضحمل )  ) دیاش و 

زا نانآ  دوب و  دنهاوخ  غراف  فاعم و  باسح  زا  تمایق  هصرع  نآ  رد  هدومن  یگدیسر  شیوخ  سفن  باسحب  هدیدرگ و  دوخ  لاح  بقارم 
. تشاداو دنهاوخن  هبساحم  ناوید  رد  ار  نانآ  رگید  هک  دنیآیم  رامشب  ادخ  صلاخ  ناگدنب 

سایلا مسا  نیـسایلا )  ) یـضعب لوقب  َنِینِمؤُملا  اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  َنِینِـسحُملا  يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ  َنیِـسایلِإ  یلَع  ٌمالَـس  َنیِرِخآلا  ِیف  ِهیَلَع  انکََرت  َو 
اریز دوشیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  هکنیا  رب  انب  هک  دناهدومن  تئارق  نیـسای ) لآ   ) یـضعب لیئاکیم و  لاکیم و  لثم  تسا 

دوب دهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  رب  دورد  مالس و  ینعی  تسا  سی )  ) شکرابم ياهمان  زا  یکی  هک 
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114 هحفص : 
ینعی نیسای )  ) ینایرس تغلب  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  سابع  نبإ  زا  دهاجم  دهاجم و  زا  يو  روصنم و  زا  تنس  لها  قیرط  زا  يروث  نایفس 

. تسا راوگرزب  نآ  تیب  لها  لآ  زا  دوصقم  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ناسنا  زا  دوصقم  ناسنا و  يا 
. هدومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  دنکیم  تیاور  حداک  زا  بهو  تنـس  لها  قیرط  زا  زین  و 

. میشابیم سی )  ) لآ ام  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  سی ) )
دهدـیم رکذـت  تلیـضف  ود  طول  يارب  نانتما  ماقم  رد  اجنیا  َنیِِرباغلا  ِیف  ًازوُجَع  ّالِإ  َنیِعَمجَأ  ُهَلهَأ  َو  ُهاـنیََّجن  ذِإ  َنِیلَـسرُملا - َنَِمل  ًاـطُول  َّنِإ  َو 

. هدروآ رامشب  لسرم  ناربمیپ  هلمج  زا  ار  طول )  ) یکی
وا لها  رهاظ  رد  هکنآ  ول  هک و  شنز  یتح  همه  هک  یعقوم  رد  هداد  تاجن  باذع  زا  دـندوب  يو  نیعبات  دوصقم  هک  شلها  دوخ و  رگید  و 

ار طول  موق  باذع  تیاکح  نوچ  هدیدرگ و  نیکلاه  لخاد  هدمآ و  باسحب  جراخ  وا  لها  زا  دوب  هدرواین  نامیا  نوچ  نکل  تفریم  رامشب 
. میدومن يراددوخ  نآ  نایب  زا  هدش  هتفگ  رگید  ياهاج  رد 

باذع رثا  رد  هک  هکفتؤم  رهش  یبارخ  نآرق  لوزن  نامز  ات  دهدیم  هئارا  نینچ  هیآ  َنُولِقعَت  الَف  َأ  ِلیَّللِاب  َو  َنیِِحبصُم - مِهیَلَع  َنوُّرُمََتل  مُکَّنِإ  َو 
نآ زا  زور  بش و  هک  ییامـش  هک  دیامنیم  باطخ  هکم  لهاب  رکذت  يارب  یلاعت  قح  هک  دوب  هکنیا  هدنام  یقاب  دوب  هدش   Θј طول  موق 

. دیریگیمن زردنا  دینکیمن و  لقعت  هنوگچ  دیئامنیم  رذگ  فرط 

115 هحفص : 

ات 182] تایآ 139  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ٌمِیُلم َوُه  َو  ُتوُحلا  ُهَمَقَتلاَف  ( 141  ) َنیِضَحدُملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  ( 140  ) ِنوُحشَملا ِکلُفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ذِإ  ( 139  ) َنِیلَـسرُملا َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو 
(143  ) َنیِحِّبَسُملا َنِم  َناک  ُهَّنَأ  وَلَف ال  ( 142)

َوأ ٍفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهانلَسرَأ  َو  ( 146  ) ٍنیِطقَی نِم  ًةَرَجَش  ِهیَلَع  انتَبنَأ  َو  ( 145  ) ٌمیِقَس َوُه  َو  ِءارَعلِاب  ُهانذَبَنَف  ( 144  ) َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ِِهنَطب  ِیف  َِثبََلل 
(148  ) ٍنیِح یلِإ  مُهانعَّتَمَف  اُونَمآَف  ( 147  ) َنوُدیِزَی

ُهّللا ََدلَو  ( 151  ) َنُولوُقََیل مِهِکفِإ  نِم  مُهَّنِإ  الَأ  ( 150  ) َنوُدِهاش مُه  َو  ًاثانِإ  َۀَِکئالَملا  اَنقَلَخ  مَأ  ( 149  ) َنُونَبلا ُمَُهل  َو  ُتانَبلا  َکِّبَِرل  َأ  مِِهتفَتساَف 
(153  ) َنِینَبلا یَلَع  ِتانَبلا  یَفَطصَأ  ( 152  ) َنُوبِذاَکل مُهَّنِإ  َو 

َو ُهَنَیب  اُولَعَج  َو  ( 157  ) َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  مُِکباتِِکب  اُوتأَف  ( 156  ) ٌنِیبُم ٌناطلُس  مَُکل  مَأ  ( 155  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ( 154  ) َنوُمُکَحت َفیَک  مَُکل  ام 
(158  ) َنوُرَضحَُمل مُهَّنِإ  ُۀَّنِجلا  ِتَِملَع  دََقل  َو  ًابَسَن  ِۀَّنِجلا  َنَیب 

ِلاص َوُه  نَم  ّالِإ  ( 162  ) َنِیِنتاِفب ِهیَلَع  ُمتنَأ  اـم  ( 161  ) َنوُدـُبعَت ام  َو  مُکَّنِإَف  ( 160  ) َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّالِإ  ( 159  ) َنوُفِصَی اّمَع  ِهّللا  َناحبُس 
(163  ) ِمیِحَجلا

ًارکِذ انَدنِع  َّنَأ  َول  ( 167  ) َنُولوُقََیل اُوناک  نِإ  َو  ( 166  ) َنوُحِّبَسُملا ُنحََنل  ّانِإ  َو  ( 165  ) َنوُّفاَّصلا ُنحََنل  ّانِإ  َو  ( 164  ) ٌمُولعَم ٌماقَم  َُهل  ّالِإ  اّنِم  ام  َو 
(168  ) َنِیلَّوَألا َنِم 

َنوُروُصنَملا ُمَُهل  مُهَّنِإ  ( 171  ) َنِیلَسرُملا اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  تَقَبَـس  دََقل  َو  ( 170  ) َنوُمَلعَی َفوَـسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف  ( 169  ) َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  اّنَُکل 
(173  ) َنُوِبلاغلا ُمَُهل  انَدنُج  َّنِإ  َو  ( 172)
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َنیِرَذنُملا ُحابَـص  َءاسَف  مِِهتَحاِسب  َلََزن  اذِإَف  ( 176  ) َنُولِجعَتـسَی اِنباذَِعبَف  َأ  ( 175  ) َنوُرِصُبی َفوَسَف  مُهرِـصبَأ  َو  ( 174  ) ٍنیِح یّتَـح  مُهنَع  َّلَوَتَف 
(178  ) ٍنیِح یّتَح  مُهنَع  َّلََوت  َو  ( 177)

َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  ( 181  ) َنِیلَسرُملا یَلَع  ٌمالَـس  َو  ( 180  ) َنوُفِصَی اّمَع  ِةَّزِعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناحبُـس  ( 179  ) َنوُرِصُبی َفوَسَف  رِـصبَأ  َو 
(182)

116 هحفص : 

همجرت

(140  ) دوریم رامشب  ناگداتسرف  ناربمیپ و  هلمج  زا  زین  ع )  ) سنوی اتقیقح 
(141  ) دوب مدرم  زا  رپ  هک  یتشک  يوسب  تخیرگب  تعامج  زا  سنوی  هک  ار  یتقو  نک  دای  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  )

(142 ( ) دنتخادنا ایردب  ار  يو  دمآرد و  سنوی  مانب  هعرق  تفرگ و  ار  یتشک  ولج  یهام  هکنآ  زا  سپ  )
(143  ) دومنیم تمالم  ار  دوخ  ع )  ) سنوی دیعلب و  ار  وا  یهام 

(144  ) تفریم رامشب  ناگدننک  حیبست  زا  سنوی  هک  دوبن  هکنیا  يارب  رگا 
(145  ) دوب هدنام  یقاب  تمایق  زور  ات  یهام  مکش  رد  هنیآ  ره 

(146  ) دوب رامیب  وا  هک  یلاح  رد  میتخادنا  ارحص  رد  ار  سنوی  نآ  زا  سپ 
(147  ) میدینایور ار  ودک  تخرد  ع )  ) سنوی يارب  و 

(148  ) میداتسرف تلاسرب  رتدایز  ای  رفن  رازه  دص  يارب  ار  وا  و 
(149  ) دندیدرگ دنمهرهب  عتمتم و  ینامز  ات  دندروآ  نامیا  هکنآ  زا  سپ  تعامج  نآ  و 

يارب دشاب و  نارتخد  وت  راگدرورپ  يارب  هک  تسا ) راوازس  لقع  مکحب  ایآ   ) سرپب رافک  هکنیا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا 
(150  ) نارسپ نانآ 

(151  ) دیدومنیم هدهاشم  و  دیدوب ) رضاح  امش  شنیرفآ  عقوم  و   ) میاهدیرفآ نارتخد  ار  هکئالم  ام  ایآ 
دنیوگ هک  تسا  نینچ  نیرفاک  غورد  زا  هک  دیشاب  هاگآ 

(153  ) دوب دنهاوخ  نایوگغورد  نانآ  اتقیقح  و  ( 152  ) دروآ دنزرف  ادخ 
(154  ) دیزگرب نارسپ  رب  ار  نارتخد  ادخ  ایآ 

(155  ) دینکیم مکح  نینچ  هنوگچ  اوران ) تمسق  هکنیا  رد   ) ار امش  تسیچ 
ارچ ایآ 

117 هحفص : 
(156  ) دیدرگیمن رکذتم  دینکیمن و  رکف 

(157  ) دیراد ناهرب  لیلد و  ءاعدا  هکنیا  رب  نیرفاک  امش  ایآ 
(158  ) دیروایب هدمآ  دورف  امش  يارب  نامسآ  زا  هک  یباتک  تسا  نینچ  رگا 

اتقیقح نیطایـش  ناینج و  هک  یتروص  رد  دناهداد  رارق  یـشیوخ  دـنویپ و  هکئالم  ای  نیطایـش  ناینج و  نیب  یلاعت و  يادـخ  نیب  رافک  نآ  و 
(159  ) دوب دنهاوخ  ناگهدیدرگ  رضاح  یلاعت  يادخ  دزن  تمایق  رد  هک  دننادیم 
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(160  ) دنهدیم تبسن  واب  نیرفاک  هکنیا  هچنآ  زا  ملاع  راگدرورپ  تسا  اربم  هزنم و  كاپ و 
(161  ) دنشاب ناگهدیدرگ  صلاخ  یصاعم ) ثول  زا  هک   ) ادخ ناگدنب  نآ  رگم  دننینچ ) مدرم  رثکا  )

دیئامنیم شتسرپ  ار  نانآ  دینادیم و  دوخ  دوبعم  هک  ار  هچنآ  امش و  رافک ) يا  )
(162  ) دوب دیهاوخن  هدننک  هارمگ 

(163  ) دشاب منهج  لها  ینعی   ) تسا هدنیآ  رد  نازوس  شتآ  رد  هک  ار  یسک  رگم 
(165  ) دوب دهاوخ  ینیعم  هاگیاج  یماقم و  ار  وا  رگم  تسین  یسک  هکئالم  عاونا  ام  زا  و 

(166  ) میناگدز فص  ام  تقیقحب 
(167  ) میناگهدننک حیبست  ام  تقیقحب  و 

(168  ) دنیوگیم رافک  و 
(169 ( ) میتفرگیم زردنا  نآ  زا  هک   ) دوب ناینیشیپ  زا  یباتک  ام  دزن  رگا 

(170  ) میدوب ادخ  صلاخ  ناگدنب  زا  هنیآ  ره 
(171  ) دندرگیم اناد  دوخ ) دب  لمعب   ) يدوزب دندیدرگ و  رفاک  نآرقب  سپ 

(172  ) تفرگ تقبس  دندوب  ام  ناگدش  هداتسرف  هک  ام  ناگدنب  رب  ام  نخس  ۀقیقح  و 
(173  ) دوب دنهاوخ  ناگهتفای  رفظ  نانآ  اتقیقح  و 

(174  ) دوب دنهاوخ  ناگهدننک  هبلغ  رافک ) رب   ) ام نایرگشل  اققحم  و 
نادرگب ور  رافک  زا  نیعم  عقوم  ات  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

(176  ) دننیب هب  ار ) وت  يزوریف  حتف و   ) زین نانآ  هک  تسا  کیدزن  رگنب و  ار  نانآ  و 
دیآ دورف  باذع  اهنآ  رب  هک  دننکیم  هلجع  رافک  ایآ 

(178  ) ناگدش دیدهت  هاگحبص  تسا  دب  تخس و  ردقچ 
( گنج عقوم  ات  ینعی   ) نادرگب يور  اهنآ  زا  نیعم  عقوم  ات  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

(180  ) دشاب عقوم  رظتنم  رگنب و  و 
(181  ) دنیامنیم فصو  ار  وا  نیرفاک  هک  تسا ) نآ  زا  رتدنلب  و   ) رهاق بلاغ و  هک  وت  راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  دّمحم ) يا  )

(182  ) داب ناگداتسرف  ناربمیپ و  رب  دورد  مالس و  و 
تسا نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  و 

118 هحفص : 

تایآ حیضوت 

ءاـیبنا زا  زین  وا  هک  تسا  ع )  ) یتـم نب  سنوی  هدـش  هدرب  ماـن  هکراـبم  هروس  هکنیا  رد  هک  یناربـمیپ  هلمج  زا  َنِیلَـسرُملا و  َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو 
لها نتفریذـپن  تلاسر و  غیلبت  زا  دـعب  هدـیدرگ و  ثوعبم  دوب  بوسحم  لصوم  تیالو  زا  یکی  هک  يونین  لـها  رب  دوریم و  رامـشب  لـسرم 

نبإ زا  نیرـسفم  هک  يروط  نآ  نآ  تیاکح  تفر و  نوریب  اهنآ  نیب  زا  داد و  باذـع  هدـعو  نانآب  ع )  ) سنوی سابع  نبإ  تیاورب  انب  يونین 
: تسا نینچ  دننکیم  لقن  نیرسفم  یقاب  بهو و  يدس و  ریبج و  نب  دیعس  دوعسم و 

دـنتفریذپن و درک  نامیاب  توعد  ار  نانآ  ع )  ) سنوی هچنآ  داتـسرف و  دوب  لـصوم  زا  هک  اونین  لـهاب  تلاـسرب  ار  ع )  ) سنوی یلاـعت  يادـخ 
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دروم دیدرواین  نامیا  رگا  دیراد  تلهم  زور  هس  ات  وگب  نانآب  دیسر  باطخ  يوب  دومن  تیاکـش  ادخب  سنوی  هکنآ  زا  سپ  دندرواین  نامیا 
نآ دیدرگ و  رادـیدپ  باذـع  راثآ  دیـسر  موس  زور  نوچ  تفر  نوریب  نانآ  نیب  زا  تفگ و  ار  هکنیا  ع )  ) سنوی دـیدرگ  دـیهاوخ  باذـع 
هداد هدعو  اهنآب  سنوی  هک  دوب  دهاوخ  یباذع  راثآ  نآ  دندیمهف  تفرگ  ار  رهش  فارطا  اهنآ و  رـس  يالاب  هک  شتآ  ياههراپ  زا  دوب  يربا 

ار وا  دندرک  صحفت  هچ  ره  دینک  ادـیپ  ار  يو  دـیورب  هتفگن  غورد  سنوی  تفگ  ناطلـس  مینک  هچ  ام  دـنتفگ  دـنتفر و  هاشداپ  دزن  یتیاورب 
تـسا ناهنپ  سنوی  رگا  دوش  عفر  باذع  ات  دیرآ  نامیا  امـش  میرآ  نامیا  هک  میتساوخیم  هکنیا  يارب  ار  ع )  ) سنوی تفگ  هاشداپ  دـنتفاین 

دروآ و رد  ار  تنطلـس  سابل  ناطلـس  دوخ  ددرگ  فرط  رب  باذع  ام  زا  ات  دینک  اعد  دیوش و  عمج  یگمه  دوب  دـهاوخ  راکـشآ  وا  يادـخ 
دنتـشاذگ و كاخب  تروص  دـندرب و  ارحـصب  ار  تاناویح  یتح  ناوج  ریپ و  گرزب  کچوک و  درم  نز و  زا  رهـش  مدرم  دیـشوپ و  سـالپ 
زا یلاعت  يادخ  نوچ  دندروآ  نامیا  دندومن و  هبوت  تقیقح  صولخ و  رـس  زا  دش و  دـنلب  رهـش  زا  عرـضت  هبوت و  هیرگ و  يانب  هبترم  کی 

رادربخ نانآ  نطاب 

119 هحفص : 
دوب نکاس  یحاون  نآ  رد  يدرم  ریپ  یتیاورب  و  دـیدرگ . فرطرب  شتآ  مکمک  دومن و  لوبق  ار  اهنآ  ياعد  تسا  یقیقح  اهنآ  هبوت  هک  دوب 

: دیناوخب ار  رکذ  هکنیا  صولخ  رس  زا  دینک و  هبوت  یگمه  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  وا  دنتفر  وا  دزن 
هتـشادرب باذع  امـش  زا  دیناوخب  تاملک  نیاب  ار  ادخ  رگا  تنا ) الا  هلا  ّیح ال  ای  یتوملا  ییحی  نم  ای  ّیح  نیح ال  ّیح  ای  مویق  ای  ّیح  ای  ) 

. دیدرگ دهاوخ 
ییاعد هبوتب و  هدرک  شرازآ  هدومن و  بیذـکت  ار  شربمیپ  هدـینارذگ و  رفک  رد  زارد  ياهلاس  هک  یناـمدرم  راـگدرورپ  فطل  نیب و  مرک 

. دینادرگ رب  اهنآ  زا  ار  هدمآ  دورف  باذع  دومن و  لوبق  ار  نانآ  دندومن  صولخ  رس  زا  هک 
نینچ اـیآ  دـنیامنیم  شیاتـس  مرک  تینادـحوب و  ار  یلاـعت  يادـخ  رمع  ماـمت  هک  یـصاخشاب  تبـسن  شمرک  فـطلب و  يربـیم  ناـمگ  هچ 

ای ره  ریز  هکلب  دوب  دهاوخن  نینچ  زگره  دنادرگیمن  لوبق  ار  نانآ  هبوت  ءاعد و  دهدیمن و  ياج  سدق  لحم  رد  دریذـپیمن و  ار  یـصاخشا 
. تسا اهکیبل  وت  بر 

هلگ هک  دید  ار  ینابـش  تسا  رارق  رب  رهـش  دید  هدنام  تلاح  هچب  رهـش  دنیب  هب  هک  دمآ  یهوک  يالاب  سنوی  تشذگ  يزور  دـنچ  هصالخ 
دوخ اب  سنوی  هن  تفگ  دماین  نانآ  رب  یباذع  هک  دومن  شـسرپ  دنـشابیم  تمالـسب  مدرم  تفگ  نابـش  تفرگ  غارـس  دـینارچیم  دنفـسوگ 

. تشاذگ نابایبب  رس  دنهدیم  تبسن  غوردب  ارم  مدرگ  رهش  دراو  رگا  هک  دومن  هشیدنا 
. دوخ يالوم  زا  تسا  هدنب  نتخیرگ  ینعمب  تغل  رد  قابا )  ) ِنوُحشَملا ِکلُفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ذِإ 

ایرد ناـیم  یتشک  دـیدرگ و  یتـشک  دراو  نوچ  دوب  يرگید  ءایـشا  هعتما و  مدرم و  زا  رپ  هک  یتـشک  بل  دیـسر  هتخیرگ  هدـنب  لـثم  سنوی 
دیزادنا ایردب  ارم  هتخیرگ  هدنب  منم  تفگ  ع )  ) سنوی تسه  یتشک  هکنیا  رد  ياهتخیرگ  هدـنب  دـنتفگ  تفرگ  ار  یتشک  ولج  یهام  دیـسر 

یتسین هدنب  وت  هک  تسا  ادیوه  وت  يامیس  زا  دنتفگ  یتشک  لها 

120 هحفص : 
. دنتخادنا ایرد  رد  ار  وا  دمآ  رد  ع )  ) سنوی مانب  دندز  هعرق  هعفد  دنچ  دننزب  هعرق  دش  انب  َنیِضَحدُملا  َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  هک  نع 

نودـب هنوگچ  هک  دومنیم  شنزرـس  تمالم و  ار  دوخ  سنوی  هک  یلاح  رد  دـیعلب  ار  ع )  ) سنوی یگرزب  یهاـم  ٌمِیُلم  َوُه  َو  ُتوُحلا  ُهَمَقَتلاَـف 
. مدرک نینچ  دوخ  يالوم  نذا 

يارب بضغ  يور  زا  یلاعت و  قح  رما  نودب  هک  دوبن  راوازس  نوچ  هکلب  میدادن  رارق  وت  همعط  ع )  ) سنوی ام  هک  هدیسر  یحو  یهامب  دیاش 
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. ددرگ سوبحم  یهام  مکش  رد  یتدم  یتسیاب  هک  تسا  هکنیا  دزیرگب  رهش  زا  باذع  عفر 
تسیب یتیاورب  زور  تفه  ای  زور  هس  روط  نیاب  دیامن  سفنت  نآ  مکش  رد  ع )  ) سنوی هک  دروآیم  نوریب  بآ  زا  رـس  یهاگ  یهام  دنیوگ 

. دینشیم ار  ایرد  لها  حیبست  دوخ  ياونش  شوگب  وا  دینادرگ و  ایرد  تفه  رد  ار  وا  یهام  دنام و  یهام  مکش  رد  ع )  ) سنوی زور  لهچ  ای 
نینچ هدومرف  هیآ 87  ءایبنا )  ) هروس رد  هک  يروطنامه  ع )  ) سنوی حـیبست  َنُوثَعُبی  ِموَی  یلِإ  ِِهنَطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُملا - َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ـال  وَلَف 
مکـش رد  تمایق  ات  ع )  ) سنوی دوبن  حـیبست  هکنیا  يارب  رگا  هک  دـهدیم  ربخ  هیآ  َنیِِملاّظلا ) َنِم  ُتنُک  یِّنِإ  َکَناحبُـس  َتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال   ) هدوب

. دنامیم یهام 
مدرم نیرتدنمـشناد  هک  هدـیدرگ  جردـنم  يزومر  رارـسا و  هزادـنا  هچ  تایآ  زا  کی  ره  رد  هک  دـمهفیم  ینآرق  تاـیآ  رد  ربدـتم  صخش 

زا یکی  دـیامنیم  یفرعم  هّللا  ءامـسا  زا  مسا  ودـب  ار  دوخ  تایآ  هکنیا  رد  لاعتم  تاذ  هنوگچ  نیبب  درب  دـنهاوخن  یپ  نآ  راـشعا  زا  يرـشعب 
باذع عفر  اونین و  لها  هبوت  ندش  لوبقب  لوا  دراد  شبـضغ  رب  تقبـس  شتمحر  هک  ییاجنآ  زا  لالج  فاصوا  زا  يرگید  لامج و  ءامـسا 
فطل عقوم  رد  هک  دهدیم  ناشن  تسا  يدـحا  لامج  فاصوا  زا  یـشان  هک  ار  يدزیا  فطل  مرک و  تینامحر و  تیرافغ و  تفـص  نانآ  زا 

. دوب دهاوخ  لضفلا  مئاد  ناسحالا و  ریثک 

121 هحفص : 
هتسناد هکنآ  ات  دهدیم  رکذت  دوریم  رامشب  لالج  فاصوا  زا  هک  ار  دوخ  تیراهق  تفـص  یهام  مکـش  رد  ع )  ) سنوی ندش  سوبحمب  مود 

. دوب دهاوخ  باقعلا  دیدش  زین  بضغ  عقوم  رد  هک  دوش 
نامگب نذا  نودـب  هک  یلوا  كرت  يارب  هکلب  ددرگ  باـقع  قحتـسم  هکنآ  اـت  دوب  هدومنن  یهن  رما و  تفلاـخم  ع )  ) سنوی هک  یتروص  رد 

نیموصعم یتقو  دش  سوبحم  یهام  مکش  رد  یتدم  دیدرگ و  یهلا  تسایس  بضغ و  دروم  دیدرگن  رهـش  دراو  ددرگن  غوردب  مهتم  هکنآ 
هانگ و رد  ار  دوخ  زور  بش و  هک  دوب  دـهاوخ  هچ  ناراـکهنگ  اـم  رب  دـندرگ  عقاو  یهلا  تسایـس  دروم  یلوا  كرت  يارب  هک  دنـشاب  نینچ 

هدـینادرگ غالبا  امب  دوخ  يارفـس  طـسوتب  هک  یتادـیدهت  وا و  ندوب  ماـقتنالا ) دـیدش   ) زا هتخود و  وا  مرکب  مشچ  مینارذـگیم و  تفلاـخم 
زا یکی  زین  دـیما  هکنیا  هکلب  دـهاوخیم  لـباق  لـحم  زین  مرک  تمحر و  دوـب  دـهاوخن  يرگید  زیچ  رورغ  زا  ریغ  هکنیا  میاهدیـشوپ و  مشچ 

. تفر دهاوخ  رامشب  یناطیش  ياهگنرین  یناسفن و  ياههعدخ 
دمآ و یگشخ  بل  یهام  یهلا  رماب  دیسر  نابایب  دوهعم  تدم  نآ  هکنآ  زا  سپ  ٍنیِطقَی  نِم  ًةَرَجَش  ِهیَلَع  انتَبنَأ  َو  ٌمیِقَس - َوُه  َو  ِءارَعلِاب  ُهانذَبَنَف 

رماب دوب  يراز  کشخ  ناـبایب  اـجنآ  رد  نوچ  هدـیدرگ  ناوتاـن  ضیرم و  ع )  ) سنوی هک  یلاـح  رد  تخادـنا  نوریب  دوخ  نهد  زا  ار  سنوی 
. دنامب ظوفحم  باتفآ  شبات  زا  نآ  ياهگرب  ریز  دیامن و  هیذغت  نآ  هویم  زا  ع )  ) سنوی هک  دش  هدیئور  ودک  تخرد  اروف  یلاعت  يادخ 

تمارک ع )  ) سنویب ياهزات  تعلخ  تازاجم  زا  سپ  لیلج  يادـخ  ایوگ  ٍنیِح  یلِإ  مُهانعَّتَمَف  اُونَمآَـف  َنوُدـیِزَی  َوأ  ٍفلَأ  ِۀـَئاِم  یلِإ  ُهانلَـسرَأ  َو 
ع)  ) سنوی ترـضح  تیناقح  نانآ  هبوت  لوبق  باذع و  لوزن  زا  سپ  نوچ  هدینادرگ و  لوسر  رتدایز  ای  رفن  رازه  دصکی  رب  ار  وا  هدومرف و 

. دندیدرگ عتمتم  يدایز  تّدم  رد  دندروآ و  نامیا  يوب  يرایسب  قلخ  هک  دوب  هکنیا  دیدرگ  ادیوه  اهنآ  يارب 

122 هحفص : 
هک هاوخب  اهنیا  زا  ص )  ) دّـمحم يا  هک  هدومن  دوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسرب  باـطخ  َنُونَبلا  ُمَُهل  َو  ُتاـنَبلا  َکِّبَِرل  َأ  مِِهتفَتـساَف 

يارب دشاب و  نارتخد  ناشراگدرورپ  يارب  هک  دننک  مکح  هک  تساور  ناشنادجو  لقع و  تداهشب  ایآ  دننیب  هب  دنیامن و  دوخ  لقعب  عوجر 
. نارسپ نانآ 

نانآ تقلخ  تیفیک  دندوب و  رـضاح  رافک  هکئالم  شنیرفآ  عقوم  ایآ  َنُولوُقََیل  مِهِکفِإ  نِم  مُهَّنِإ  الَأ  َنوُدِهاش  مُه  َو  ًاثانِإ  َۀَِـکئالَملا  اَنقَلَخ  مَأ 
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. دندومنیم هدهاشم  ار 
دالوا تبـسن  غوردب  دندادیم و  ییاوران  ياهتبـسن  نینچ  ملاع  یبرم  یهلا و  سدقا  تاذب  هک  دندوب  یمهفن  هیفـس و  نامدرم  هچ  اهنآ  اعقاو 
تبسن الوا  هک  یتروص  رد - داد  تانئاک  ءدبمب  دالوا  تبـسن  ناوت  هنوگچ  دوب  دهاوخن  يرگید  زیچ  يدرخیب  تلاهج و  زا  ریغ  نداد  ادخب 

. دوب دهاوخ  تدحو  ماقم  اب  یفانم  نداد  یلاعت  يادخب  دلو 
. دینادرگیم دوخب  صوصخم  دنرتدنمورین  رتفیرش و  امش  رظنب  هک  نارسپ  دیهدیم و  ادخب  تبسن  ار  نارتخد  ارچ  ایناث  و 

يادخ دندرکیم  نامگ  نینچ  دندادیم  ادخب  دالوا  تبسن  هکنیا  رب  هفاضا  نیکرشم  َنِینَبلا  یَلَع  ِتانَبلا  یَفَطـصَأ  َنُوبِذاَکل - مُهَّنِإ  َو  ُهّللا  ََدلَو 
. دندیمانیم هّللا ) تانب   ) ار هکئالم  هک  دوب  هکنیا  هدینادرگ  اهنآب  صوصخم  ار  نارسپ  هدومن و  رایتخا  دوخ  يارب  ار  نارتخد  یلاعت 

دیهدیم ییاوران  تبسن  نینچ  ییانبم  هچ  يور  زا  هنوگچ و  هک  هدمآ  رب  نیکرشمب  شنزرس  ماقم  رد  تیدحا  تاذ  َنوُمُکَحت  َفیَک  مَُکل  ام 
نانخـس نیاب  هدومن و  دـیدهت  ار  نانآ  رایـسب  تایآ  رد  دوب و  دـهاوخ  یناـکما  فاـصوا  تاینامـسج و  مسج و  زا  ءاربم  هزنم و  هک  یتاذـب 

: هک تسا  يروطب  راتفگ  نینچ  تعاظف  هک  هدومن  هراشا  نیکرشم  کیکر 
هیآ 92. میرم  هروس  ادَه » ُلابِجلا  ُّرَِخت  َو  ُضرَألا  ُّقَشنَت  َو  ُهنِم  َنرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  »

123 هحفص : 
هکنیا زا  رتالاب  دوجولا  بجاو  درجم  تاذ  هک  دـندرگ  رکذـتم  هکنآ  ات  دـننکیمن  عوجر  دوخ  لقعب  نانآ  هنوگچ  ارچ و  ایآ  َنوُرَّکَذـَت  الَف  َأ 
. دحاو دحاو  يادخ  تفص  هن  دوب  دهاوخ  تایدام  تانکمم و  تفص  لثم  دیلوت  هک  یتروص  رد  دوش  هداد  واب  دنزرف  تبسن  هک  تسا 

دهاش دوخ  کیکر  نانخس  هکنیا  يارب  ایآ  هک  هدینادرگ  بطاخم  ار  نیکرشم  هیآ  َنِیقِداص  ُمتنُک  نِإ  مُِکباتِِکب  اُوتأَف  ٌنِیبُم - ٌناطلُـس  مَُکل  مَأ 
دیئوگیم تسرد  تسا و  نینچ  رگا  دنشابیم  ادخ  نارتخد  هکئالم  هک  هدمآ  دورف  یباتک  نامسآ  زا  امـش  يارب  ای  دیراد  يرهاظ  ناهرب  و 

. دیهد هئارا  ار  دوخ  لیلد  باتک و 
يروط نیمه  هک  دشاب  ناسنا  لباقم  نج  هیآ  رد  نج  زا  دوصقم  دیاش  َنوُرَـضحَُمل  مُهَّنِإ  ُۀَّنِجلا  ِتَِملَع  دََقل  َو  ًابَـسَن  ِۀَّنِجلا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  اُولَعَج  َو 

یکیدزن تبـسن  زین  ناینج  اب  ادخ  دنـشاب  هتفگ  دـیاش  دـندیمانیم  ادـخ  نارتخد  ار  نانآ  دـندادیم و  ادـخب  تبـسن  ار  هکئالم  نیکرـشم  هک 
. تشاد دهاوخ 

نیاب دشاب  ناهنپ  رـشب  يرهاظ  ساوح  زا  هک  دنیوگ  ار  يدوجوم  نج  هک  يوغل  ینعم  تبـسانمب  اریز  دشاب  هکئالم  نج  زا  دوصقم  دیاش  و 
ادـخ نارتخد  ار  هکئالم  هک  الاب  تایآ  قایـسب  دوب و  دـنهاوخ  تاسوسحم  هبترم  زا  جراـخ  هک  اریز  دوشیم  هتفگ  نج  زین  هکئـالم  رب  ینعم 

. دیامنیم رتکیدزن  تقیقحب  ینعم  هکنیا  دندیمانیم 
زگره دنیامن و  شیاتس  ار  وا  ناگدننک  شیاتـس  هچنآ  زا  تسنآ  زا  رتالاب  هزنم و  كاپ و  ملاع  یبرم  راگدرورپ و  َنوُفِـصَی  اّمَع  ِهّللا  َناحبُس 

هک يروـط  نآ  كاـپ  تاذ  نآ  ندوـمن  شیاتـس  هک  اریز  تسا  وا  سدـقم  تاذ  هـک  يروطنآـب  ار  وا  دـیامن  شیاتـس  هـک  دـسرن  ار  یـسک 
: دنکیم ضرع  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمغیپ  یتح  دوب  دهاوخن  يدحا  روخ  رد  تسا  واب  صوصخم 

« کیلع ءانث  یصحا  کسفن ال  یلع  تینثا  امک  تنا  »

124 هحفص : 
رد ناگدننک  فصو  مامت  هکنیا  هب  هراشا  دـیامنیم  ءانثتـسا  نیکرـشم  ياوران  راتفگ  رافک و  زا  ار  صلاخ  ناگدـنب  َنیِـصَلخُملا  ِهّللا  َدابِع  ّالِإ 

ناشحور ءافـص  ءالج و  ردقب  هدیدرگ و  كاپ  یـشیالآ  هنوگ  ره  زا  ناشبلق  لد و  هک  صلاخ  ناگدـنب  رگم  دوب  دـنهاوخ  ءاطخ  فالخ و 
هجرد یهتنم  هکنیا  دنیامنیم و  شیاتـس  دنناوخیم و  هدومن  هضافا  ناشبلقب  تفرعم  رون  زا  هچنآب  ار  وا  هدیدرگ و  يدـحا  هاگ  هولج  لحم 
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شناج هقئاذب  طیحم  رحب  نآ  زا  ياهرطق  یسک  ددرگن  رادیدپ  لد  نیمز  رعق  زا  تمکح  ياههمشچ  لاعتم  دزیا  رماب  ات  تسا  یناسنا  لامک 
. دیسر دهاوخن 

دهاوخن مهبر ) دـنع   ) طاسب رد  اپ  دـیاشگن  یتوهال  ملاع  تکلمم  رد  لد  هدـید  دـیامنن و  یـسفنا  یقافآ و  ملاوع  رد  ریـس  یـسک  اـت  زین  و 
. دیشوپ دهاوخن  يدبا  تایح  سابل  تشاذگ و 

دیئامنیم شتـسرپ  هک  ار  هچنآ  امـش و  هک  هدومن  نیکرـشمب  باطخ  ِمیِحَجلا  ِلاص  َوُه  نَم  ّالِإ  َنِیِنتاِفب - ِهیَلَع  ُمتنَأ  ام  َنوُدـُبعَت - ام  َو  مُکَّنِإَف 
. دشاب خزود  لها  زا  هک  ار  یسک  رگم  دینادرگ  شهارمگ  هداد و  بیرف  ار  یسک  دیناوتب  هک  تشاد  دیهاوخن  یتردق  توق و  نینچ 

تشاد دیهاوخن  هدومن  ذوفن  شبلق  رد  نامیا  هک  ار  یسک  ندومن  ءاوغا  رب  تردق  نیطایش  زا  امش  نادوبعم  نیکرشم و  امـش  هکنیا  هب  هراشا 
. دوب دنهاوخ  روهطوغ  نآ  رد  هک  هدومن  ایهم  دوخ  يارب  ار  منهج  ناشدوخ  دنشاب و  لد  کیرات  یقش و  ناتدوخ  لثم  هک  ییاهنآ  رگم 
ریخا هیآ  هس  هکنیا  میداد  رکذـت  هروس  لوا  رد  هک  يروط  نیمه  َنوُحِّبَـسُملا  ُنحََنل  ّانِإ  َو  َنوُّفاَّصلا - ُنحََنل  ّانِإ  َو  ٌمُولعَم - ٌماقَم  َُهل  ّالِإ  اّنِم  ام  َو 

راهچب دـنگوس  هک  دـناهدومن  هکئالم  عاونا  رب  لمح  ار  رخآ  ات  تافاصلا ) و   ) زا هروس  لوا  هیآ  راهچ  هک  ار  ییاـهنآ  يأر  دـیامنیم  دـییأت 
. دوب دهاوخ  هکئالم  زا  عون 

لوق زا  ۀیاکح  هکئالم  بتارم  تلیضف و  ماقم  رد  تیدحا  تاذ  اجنیا  رد  و 

125 هحفص : 
دومن و میهاوخن  زواجت  نآ  زا  هک  تسا  ینیعم  هبتر  ماقم و  اـم  زا  يدرف  اـی  اـم  زا  یعون  ره  يارب  دـنیوگ  هک  دـیامنیم  راـهظا  نینچ  اـهنآ 

. دوب میهاوخ  تیدحا  تاذ  نآ  دیجمت  حیبستب و  لوغشم  هشیمه 
بلـس نکمم  زا  جایتحا  تیدودحم و  تسا و  يدحب  دودحم  ینکمم  ره  دندوجولا و  نکمم  مه  هکئالم  نوچ  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش 
جاتحم ءاقب  رد  مه  دوجو و  لصا  رد  مه  نکمم  تشاذـگ و  دـهاوخن  رتالاب  اپ  یناـکما  دـح  زا  زگره  دودـحم  نکمم  دـیدرگ و  دـهاوخن 
تاذب یتبسن  نینچ  یلقاع  چیه  دروآ  رامشب  وا  دالوا  داد و  ادخب  تبـسن  ناوت  هنوگچ  ار  يدوجوم  نینچ  سپ  دوب  دهاوخ  دوجولا  بجاوب 

. درادیمن اور  ییایربک 
دوخ ياهاطخ  یـشوپرس  يارب  نیکرـشم  غورد  هلمج  زا  َنیِـصَلخُملا  ِهّللا  َداـبِع  اـّنَُکل  َنِیلَّوَـألا  َنِم  ًارکِذ  انَدـنِع  َّنَأ  َول  َنُولوُقََیل - اُوناـک  نِإ  َو 

ام دوب  هدمآ  دورف  ینامـسآ  باتک  يربمیپ و  ام  يارب  نیـشیپ  نامز  رد  رگا  هک  دندومنیم  راهظا  نینچ  دندروآ و  یم - رذع  هک  دوب  هکنیا 
. میدیدرگیم ادخ  صلاخ  ناگدنب  زا  میدومنیم و  لمع  نآ  روتسدب  میتفریذپیم و 

نآرقب هدماین  ام  تیاده  يارب  يربمیپ  یباتک و  البق  هکنیا  هناهبب  رافک  َنِیلَـسرُملا  اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  تَقَبَـس  دََـقل  َو  َنوُمَلعَی - َفوَسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف 
. دیدرگ دهاوخ  مولعم  نانآ  يارب  نآرق  تیناقح  ناشندرم  زا  سپ  ای  ملاع  نیمه  رد  ای  يدوزب  دندیدرگ و  رفاک 

هدـیدرگ غـالبا  اـهنآ  رب  ناربـمیپ  طـسوتب  هک  ار  یهلا  مـالک  ناـنآ  دـندومن و  توعد  قح  نیدـب  ار  مدرم  دـندمآ و  ناربـمیپ  ـالبق  نوـچ  و 
. دید دنهاوخ  ار  دوخ  هدیهوکن  لمع  شاداپ  يدوزب  دندز  ءارتفا  اهنآب  دنتفریذپن و 

روصنم رفظم و  بلاغ و  یلاعت  قح  نایرگـشل  و  دنبای - رفظ  بلاغ و  یهلا  ءارفـس  هشیمه  َنُوِبلاغلا  ُمَُهل  انَدنُج  َّنِإ  َو  َنوُروُصنَملا - ُمَُهل  مُهَّنِإ 
تباث ِیلُسُر ) َو  اَنَأ  َّنَِبلغََأل  ُهّللا  َبَتَک   ) هدومرف رگید  ياج  رد  دوب  دنهاوخ 

126 هحفص : 
. دیشک دهاوخ  ماقتنا  رافک  زا  يدوزب  دنیوا و  رادتقا  تحت  بولغم و  وا  ریغ  بلاغ و  وا  ناربمیپ  ادخ و  هک  تسا  ققحم  و 

نیعم تقو  ات  وگغورد  دحلم  رافک  هکنیا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  َنوُرِـصُبی  َفوَسَف  مُهرِـصبَأ  َو  ٍنیِح - یّتَح  مُهنَع  َّلَوَتَف 
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شاداپب هک  یباذـع  یگنوگچب  ار  نانآ  تمایق و  باذـع  عقوم  ای  دـشاب  نانآ  يویند  باذـع  عقوم  نیعم  تقو  زا  دوصقم  دـیاش  امن  ضارعا 
التبم ناشلامعا  هجیتن  رد  هک  یباذع  يدوزب  زین  اهنآ  رگنب و  دندرگیم  تازاجم  دمآ و  دهاوخ  دورف  نانآ  رب  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ناشلمع 

. دید دنهاوخ  نیملسم  داهج  رد  اهنآ  ندش  هتشک  لثم  دناهدیدرگ 
هلجع باذع  ندمآ  دورف  رد  نیکرـشم  هکنیا  ایآ  ٍنیِح  یّتَح  مُهنَع  َّلََوت  َو  َنیِرَذـنُملا  ُحابَـص  َءاسَف  مِِهتَحاِسب  َلََزن  اذِإَف  َنُولِجعَتـسَی  اِنباذَِـعبَف  َأ 

. دوب دهاوخ  ناگدش  دیدهت  يارب  یهاگحبص  يراگزور و  دب  تقو  نآ  دمآ  دورف  باذع  اهنآ  رب  یتقو  دننکیم 
تلاسر غیلبت  وت  هفیظو  طقف  هکنیا  هب  هراشا  امن  ضارعا  نادرگب و  ور  نیدـناعم  راـفک و  هکنیا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 

. دیسر دنهاوخ  دوخ  کیکر  لمع  شاداپب  رادرک و  تازاجمب  يدوزب  زادنین  تمحزب  ار  دوخ  رگید  هفیظو  ماجنا  زا  سپ  تسا 
هیآ رارکت  دید  دنهاوخ  يدوزب  مه  نانآ  نیبب و  ار  اهنآ  باذع  یگنوگچ  شاب و  رظتنم  تدوخ  ص )  ) دّمحم يا  َنوُرِصُبی  َفوَسَف  رِـصبَأ  َو 

. تسا يورخا  باذعب  یمود  يویند و  باذعب  هراشا  لوا  ای  تسا  دیکأت  يارب 
وا سدـق  ماقم  قیال  هچنآ  دـنزرف و  تبـسن  زا  نیکرـشم  هچنآ  زا  وت  راـگدرورپ  تسا  ءاربم  هزنم و  َنوُفِـصَی  اّـمَع  ِةَّزِعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناـحبُس 

. دنیامنیم فصو  ار  وا  تسین 
شیاتـس دـمح و  داب و  یهلا  ءارفـس  ناربمیپ و  كاپ  حور  رب  دورد  تیحت و  مالـس و  َنیَِملاـعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  َنِیلَـسرُملا  یَلَع  ٌمالَـس  َو 

تسا نایملاع  یبرم  راگدرورپ و  صوصخم 

127 هحفص : 

ص»  » هکرابم هروس 

هراشا

تسا و هیآ  شـش  داتـشه و  نییماش  نییرـصب و  نییزاجح و  دزن  رد  تسا و  تشه  داتـشه و  نییفوک  دزن  رد  نآ  تایآ  ددـع  تسا و  یّکم 
( نایبلا عمجم   ) تسا هیآ  جنپ  داتشه و  لکوتم  نب  بویا  دزن  طقف 

ات 20] تایآ 1  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
اُوبِجَع َو  ( 3  ) ٍصانَم َنیِح  َتال  َو  اوَدانَف  ٍنرَق  نِم  مِِهلبَق  نِم  انکَلهَأ  مَک  ( 2  ) ٍقاقِش َو  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 1  ) ِرکِّذلا ِيذ  ِنآرُقلا  َو  ص 

(4  ) ٌباّذَک ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاکلا  َلاق  َو  مُهنِم  ٌرِذنُم  مُهَءاج  نَأ 
انعِمَس ام  ( 6  ) ُداُری ٌءیََشل  اذه  َّنِإ  مُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربصا  َو  اوُشما  ِنَأ  مُهنِم  ُأَلَملا  َقَلَطنا  َو  ( 5  ) ٌباجُع ٌءیََشل  اذه  َّنِإ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِهلآلا  َلَعَج  َأ 
مُهَدنِع مَأ  ( 8  ) ِباذَع اُوقوُذَی  اَّمل  َلب  يِرکِذ  نِم  ٍّکَش  ِیف  مُه  َلب  اِننَیب  نِم  ُرکِّذلا  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َأ  ( 7  ) ٌقالِتخا َّالِإ  اذه  نِإ  ِةَرِخآلا  ِۀَّلِملا  ِیف  اذِهب 

(9  ) ِباّهَولا ِزیِزَعلا  َکِّبَر  ِۀَمحَر  ُِنئازَخ 
ُموَق مُهَلبَق  َتبَّذَک  ( 11  ) ِبازحَألا َنِم  ٌموُزهَم  َِکلانُه  ام  ٌدـنُج  ( 10  ) ِبابـسَألا ِیف  اوُقَترَیلَف  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  مَُهل  مَأ 

ِباقِع َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَک  ّالِإ  ٌّلُک  نِإ  ( 13  ) ُبازحَألا َِکئلوُأ  ِۀَکیَألا  ُباحصَأ  َو  ٍطُول  ُموَق  َو  ُدوُمَث  َو  ( 12  ) ِداتوَألا ُوذ  ُنوَعِرف  َو  ٌداع  َو  ٍحُون 
(14)
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رُکذا َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِربصا  ( 16  ) ِباسِحلا ِموَی  َلبَق  انَِّطق  اَنل  لِّجَع  انَّبَر  اُولاـق  َو  ( 15  ) ٍقاوَف نِم  اَهل  ام  ًةَدِـحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  ِءالُؤه  ُرُظنَی  ام  َو 
(19  ) ٌباّوَأ َُهل  ٌّلُک  ًةَروُشحَم  َریَّطلا  َو  ( 18  ) ِقارشِإلا َو  ِّیِشَعلِاب  َنحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِجلا  اَنرَّخَس  ّانِإ  ( 17  ) ٌباّوَأ ُهَّنِإ  ِدیَألا  اَذ  َدُواد  انَدبَع 

(20  ) ِباطِخلا َلصَف  َو  َۀَمکِحلا  ُهانیَتآ  َو  ُهَکُلم  اندَدَش  َو 

128 هحفص : 

همجرت

( صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخب  یتسه  دزیا  مانب  )
(1  ) تسا زردنا  رکذت و  فرش و  بحاص  هک  نآرقب  مسق 

(2  ) دننکیم ینمشد  یشکرس و  ّقح ) لوبق  زا   ) دندرواین نامیا  هک  یناسک  هکلب 
و  ) دـندرک دایرف  هچنآ  ماگنه  نآ  رد  میدـینادرگ و  كاله  ار  یناـمدرم  هتـشذگ  ياـهراگزور  زا  هکم ) راـفک  زا  شیپ   ) اـم هک  رایـسب  هچ 

(3  ) دنتفاین یهاگ  رارف  ياهراچ و  هار  دندومن ) هثاغتسا 
هک  ) صخـش هکنیا  دنتفگ  رافک  دـیامن و  دـیدهت  ار  اهنآ  تمایق ) باذـع  زا  و   ) دـیایب يربمیپ  اهنآ  سنج  زا  هک  دنتـسنادیم  بیجع  نانآ  و 

دوب دهاوخ  وگغورد  رحاس و  دنکیم ) توبن  يوعد 
(5  ) دیامنیم بیجع  رما  هکنیا  اققحم  هداد و  رارق  اتکی  يادخ  ار  نایادخ  ایآ 

(6  ) تسا نیمه  ام  دوصقم  دیزرو و  ییابیکش  دوخ  نایادخ  شتسرپ  رب  دیورب و  دنتفگ  دنتفر و  مه ) اب  نانآ  ناگرزب  (و 
(7  ) هتفاب مهب  دّمحم )  ) هک يزیچ  رگم  تسین  هکنیا  و  دشاب ) یکی  نایادخ  هک   ) میاهدینشن ناینیشیپ  زا  ام  و 

ار باذـع  معط  زونه  هک  اریز  دنکـش  رد  نآرقب ) عجار   ) نانآ هکلب  هدـمآ  دورف  نآرق  ینعی )  ) رکذ رفن  کـی  هکنیا  رب  طـقف  اـم  نیب  زا  اـیآ 
(8  ) دناهدیشچن

(9  ) تسا هدنشخب  بلاغ و  هک  وت  راگدرورپ  تمحر  ياههنیزخ  تسا  نانآ  دزن  ایآ 
الاب بابـسا  طسوتب  تسا  نینچ  رگا  دوب ) دـهاوخ  نانآ  فرـصت  رد  و   ) اهنآ کـلم  تسا  اـهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تکلمم  اـیآ 

(10  ) دنور
(11  ) دیدرگ دنهاوخ  موزهم  هدروخ و  تسکش  ياهبزح  زا  دنشابیم  يرگشل  نانآ 

(12  ) دندومن بیذکت  ار  ناربمیپ  دندوب ) ردتقم  يوق و  ینعی   ) اهخیم بحاص  هک  نوعرف  داع و  حون و  هورگ  اهنیا  زا  شیپ 
طول موق  دومث و  موق  زین  و 

129 هحفص : 
(13  ) دندوب ییاههورگ  نانآ  هکیا  نارای  و 

(14  ) دیدرگ ققحم  باذع  اهنآ  يارب  سپ  دندومن  بیذکت  ار  ناربمیپ  هک  یتعامج  رگم  نانآ  دندوبن  و 
(15  ) دوب دهاوخن  یعوجر  رگید  هک  لیفارسا ) روص   ) يدایرف کی  رگم  دنربیمن  راظتنا  رافک  تعامج  هکنیا 

(16  ) زادنایب باسح  زور  زا  شیپ  ار ) ام  لامعا  همان   ) ام راگدرورپ  يا  دنتفگ  و 
ام يوسب  رایـسب  و  دوب ) يوق  ینعی   ) دـی بحاص  هک  ار  دواد  ام  هدـنب  نک  داـی  نک و  ربص  دـنیوگیم  وت  هراـب  رد  راـفک  هچنآ  رب  دّـمحم  يا 

(17  ) دوب هدننک  عوجر 
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(18  ) دندومنیم شیاتس  ار  ادخ  وا  اب  زور  ینشور  بش و  عقوم  رد  هک  میدومن  رخسم  ار  اههوک  ام  تقیقحب  و 
(19 ( ) دندوب هدش  عمج  وا  رود   ) هدرک زاب  اهلاب  یگمه  ناگدنرپ  و 

(20  ) میدومن اطع  هباطخ  هوق  و  یهاشداپ ) و   ) تمکح واب  میدینادرگ و  مکحم  ار  وا  تکلمم  و 

تایآ حیضوت 

هراشا

(ص)

هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

هدومن و دای  دـنگوس  نآب  یلاـعت  يادـخ  هک  هّللا  ءامـسا  زا  تسا  یمـسا  نآ  هتفگ  هک  تسا  ساـبع  نبإ  زا  تسا 2 - هروـس  مسا  ص ) - ) 1
. هدش تیاور  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قداص  زا  ینعم  نیمهب 

هّللا یّلـص  مرکا  لوسر  تقو  ره  هک  هدوب  نینچ  نانآ  تداع  اریز  هدـمآ  دورف  رافک  ندـش  تکاس  يارب  هعطقم  فورح  یقاب  و  داـص ) - ) 3
هک دندزیم  ریفص  هدز و  تسدب  تسد  ینمـشد  يور  زا  دیدرگیم  نآرق  ندناوخ  دنلب  هب  لوغـشم  رگید  تقو  ای  زامن  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
. دنرادرب تکرح  هکنیا  زا  تسد  دندرگ و  ریحتم  نآ  ینعم  رد  اهنآ  ات  دمآیم  دورف  فورح  هکنیا  هک  دوب  هکنیا  دنونشن ، ار  نآرق  تایآ 

لثم دشاب  داص  شلوا  هک  دوب  دهاوخ  يانسحلا  ءامساب  هراشا  داص ) - ) 4

130 هحفص : 
. تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تیناقح  یتسار و  قدصب و  هراشا  ای  قداص ، دمص ، عناص ،

. هدومن دیص  ار  نیفراع  بولق  ص »  » دّمحم هک  تسا  نیاب  هراشا  تسا و  یضام  لعف  داص ) - ) 5
نکل هدـش  لقن  نیرـسفم  زا  زین  يرگید  ءارآ  دوب و  دـهاوخ  نیفراع  نیبحم و  لد  يافـصب  هراشا  ص )  ) هک هدـش  لـقن  ءاـفرع  ضعب  زا  - 6
یلوا نآ  رد  توکس  سپ  تسا  بویغلا  مالع  دزن  نآ  ملع  دوریم و  رامشب  نآرق  تاهباشتم  زا  اههروس  ضعب  لوا  رد  هعطقم  فورح  نوچ 

. تسا
. تسا تلیضف  فرش و  بحاص  هک  نآرقب  دنگوس  مسق  واو )  ) ِرکِّذلا ِيذ  ِنآرُقلا  َو 

دوب دهاوخ  تیادـه  تداعـس و  قیرط  هدـنیامن  یلاعت و  قح  يوسب  هار  هدـنیاشگ  نایب و  بحاص  نآرق  ینعی  ِرکِّذـلا ) ِيذ   ) یـضعب لوقب  و 
فراعم ییالقع  شور  یملع و  قیاقح  تافاشکتـساب  دـیامن  لمأت  نآ  رد  لـقاع  صخـش  رگا  هک  تسا  ینیهارب  هلدا و  رب  لمتـشم  هک  اریز 

. دیدرگ دهاوخ  حضاو  فوشکم و  يو  رب  هّللا  یلا  ریس  قیرط  یهلا و 
زا زین  هدیدرگ و  يوطنم  نآ  رد  ءایبنا  ءامسا  ینسحلا و  ءامسا  وا و  دیحوت  ادخ و  رکذ  نآ  رد  هک  تسا  رکذت  بحاص  نآرق  رگید  لوقب  و 

نآرق رد  هجو  نسحاب  امامت  تسا  يوب  جاتحم  ناسنا  هچنآ  قوقح و  تالماعم و  تادابع و  نیناوق  رشن و  رشح و  نایب  ناگتـشذگ و  رابخا 
رکذ يارب  تادرفم  رد  نایبلا ) عمجم  ( ) ٍءیَـش نِم  ِباتِکلا  ِیف  انطَّرَف  ام   ) یلاعت هلوق  دیامنیم - دییأت  ار  يأر  هکنیا  هدـیدرگ و  طبـض  تبث و 

و ُهَرُکذَأ ) نَأ  ُناطیَّشلا  اَّلِإ  ُهِیناسنَأ  ام  َو  َتوُحلا  ُتیِسَن  یِّنِإَف   ) یلاعت هلوق  لثم  تسا  نایـسن  زا  دعب  رکذت  اهنآ  هلمج  زا  هدش  هتفگ  ینعم  دنچ 
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ظفحلا همادا  نع  لب  نایسن  نع  رکذ ال  نایـسن و  نع  رکذ  نابرـض  امهنم  دحاو  لک  ناسللاب و  رکذ  بلقلاب و  رکذ  نارکذ  رکذلا   ) هتفگ زین 
نمف رکذ  هل  لاقی  لوق  لک  و 

131 هحفص : 
ار ناسنا  نآرق  هک  دـشاب  نینچ  ِرکِّذـلا ) ِيذ   ) زا دوصقم  دـیاش  و  ناـیاپ ) « ) 1 (» ِرکِّذـلا ِيذ  ِنآرُقلا  َو  ص   ) یلاعت هلوق  لثم  ناـسللاب  رکذـلا 
هک يروطناـمه  اریز  هداـهن  يو  هیجـس  ترطف و  رد  یهلا  فراـعم  زا  میکح  يادـخ  هـک  ار  هـچنآ  دروآیم  يو  داـیب  دـنادرگیم و  رکذـتم 
زاب وا  یلـصا  ترطف  زا  ار  يو  دنـشاب  ینارـصن  اـی  يدوهی  يو  نیوبا  هاـگ  ره  هکنیا  رگم  میدومن  تقلخ  دـیحوت  ترطف  رب  ار  همه  هدومرف 

. تسا هیجوت  هکنیا  رب  دهاش  دعب  تایآ  دیناشک و  دنهاوخ  رفک  يوسب  هتشاد و 
تسین نکمم  اریز  دیدرگیم  هدوهیب  وغل و  ینامسآ  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  دوبن  تداعـس  قیرط  دیحوت و  رب  ناسنا  هیجـس  ترطف و  رگا 

هّللا یّلص  متاخ  یبن  اصوصخم  ناربمیپ  طسوتب  نمحر  يادخ  هدیدرگ و  یفخم  وا  دادعتسا  رد  هک  ار  هچنآ  رگم  ددرگ  یماقم  زئاح  یسک 
زا ای  نییلع  زا  هیلوا  ترطف  زا  تسا  نانآ  نطاب  رد  هچنآ  ات  هداهن  اهنآ  نطاب  رد  هچنآ  رب  دنادرگیم  رکذتم  ار  یناسنا  عون  مّلس  هلآ و  هیلع و 

. ددرگ ادیوه  دشاب  مادک  ره  نیجس 
یناسفن ضرمب  رافک  نوچ  لاحنیا  اب  هدیدرگ  راوتسا  دیحوت  رب  تادوجوم  مامت  هکلب  رـشب  ترطف  يرآ  ٍقاقِـش  َو  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 

عبات یلاعت و  قح  عیطم  تشاذـگن  ناشثیبخ  عبط  هک  دوب  هکنیا  دـندوب  التبم  یناسفن  ضارما  نارازه  دـسح و  تیلهاج ، تیبصع ، ربک ، لثم 
. دندرکیم راکنا  هدومن  لهاجت  دندرگ  یهلا  ءارفس 

عوجر ناینیشیپ  هب  یتسیاب  نانیا  هک  دهدیم  رکذت  رافکب  زردنا  دیدهت و  يارب  ٍصانَم  َنیِح  َتال  َو  اوَدانَف  ٍنرَق  نِم  مِِهلبَق  نِم  انکَلهَأ  مَک 
-----------------------------------

يرکذـت رگید  یـشومارف  زا  سپ  رکذـت  یکی  دوب  دـهاوخ  مسق  ود  زین  نآ  زا  کی  ره  نابزب و  رکذ  بلقب و  رکذ  تسا ، مسق  ود  رکذ  ( 1)
َو ص  . ) یلاعت هلوق  لثم  ینابز  رکذ  هلمج  زا  دنمان و  رکذ  ار  ینخـس  ره  دشاب و  رظن  رد  هشیمه  بلطم  ینعی  دشابن  یـشومارفب  قوبـسم  هک 

اهنآ راک  ماجنا  رس  ناربمیپ  تفلاخم  رفک و  رثا  رد  دننیبب  دنهد و  رارق  یسرزاب  عقوم  رد  ار  نانآ  تشذگرس  دنیامنار و  ( ِرکِّذلا ِيذ  ِنآرُقلا 
یسر دایرف  دندومن  هثاغتسا  دایرف و  باذع  لوزن  عقوم  رد  هچنآ  میدینادرگ و  كاله  ار  نانآ  ام  ناشلامعا  شاداپب  هنوگچ  دیـشک و  اجکب 
ینیب رهاظ  یتسرپ و  دوخ  هدرپ  رد  رافک  نطاب  مشچ  نوچ  ٌباّذَـک  ٌرِحاـس  اذـه  َنوُِرفاـکلا  َلاـق  َو  مُهنِم  ٌرِذـنُم  مُهَءاـج  نَأ  اُوبِجَع  َو  . دـنتفاین

دنتسنادیمن دنتشادن و  ربخ  وا  یناحور  تقیقح  نطاب و  زا  دندیدیم و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  مسج  طقف  هدش  هدیشوپ 
ءدبم زا  هک  دوب  دهاوخ  سدـقم  ضیف  دوجو و  رون  نیلوا  وا  هکلب  هدـیدرگ  العا  إلمب  طبترم  رورـس  نآ  سدـقم  سفن  كرابم و  حور  هک 
هکنیا هدـینادرگ  بایماک  دوجو  تمعن  زا  هنامیکح  بیترت  نیعم و  ماظنب  ار  تانکمم  ملاع  وا  طسوتب  هدـیبات و  تانکمم  یـضاراب  شنیرفآ 

دـندومنیم و لهاجت  هدوب  ذوخأم  اـهنآ  رد  هک  یلبج  دـسح  ربک و  نآـب  تسا و  ناـنآ  لـثم  اـهنآ و  زا  یکی  مهنآ  دـندرکیم  ناـمگ  هک  دوب 
ماهفتـسا لعجا ) هزمه   ) ٌباجُع ٌءیََـشل  اذـه  َّنِإ  ًادِـحاو  ًاهلِإ  َۀَِـهلآلا  َلَعَج  َأ  دـندرکیم . بذـک  رحـس و  رب  لـمح  ار  وا  تاـمارک  تازجعم و 

هکنیا دینادرگ  داشرا  دحا  دحاو  يادـخ  تدابعب  ار  نانآ  دومن و  لطاب  ار  اهتب  تدابع  مرکا  لوسر  نوچ  دـنرآ  بجعت  عقوم  رد  يراکنا و 
نانآ رظن  رد  مینادرگ و  هلا  کیب  صوصخم  ار  تداـبع  میرادرب و  تب  تدابع 360  زا  تسد  ام  هنوگچ  هک  دـندومن  بجعت  رافک  هک  دوب 

نامگب هکلب  دنتـسنادیمن  ملاع  هدـننیرفآ  ار  اهتب  نیکرـشم  هکنیا  اب  هک  تسا  اـجنیا  بیجع  رما  اـعقاو  دومنیم . بیجع  رایـسب  یلمع  نینچ 
ترطف لاحنیا  اب  یفلُز ) ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل   ) مینکیم تدابع  ار  اهتب  ام  دنتفگیم  هک  دوب  هکنیا  دنتـسنادیم  ضیف  رد  هطـساو  ار  اهتب  نانآ  دـساف 
تدابع زا  دندیبلطیم و  تجاح  اهنآ  زا  دنتسنادیم و  ملاع  رد  رثؤم  ار  اهنآ  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  يدامجب  هداد و  تسد  زا  ار  تیناسنا 

زا دندومنیم و  ضارعا  دحاو  يادخ 
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133 هحفص : 
ُداُری ٌءیََـشل  اذـه  َّنِإ  مُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربصا  َو  اوُشما  ِنَأ  مُهنِم  ُأَلَملا  َقَلَطنا  َو  دـندومنیم  رجز  ار  اهنآ  هکلب  دنتـسجیم  يرازیب  ناربمیپ  تعاطا 

زا بلاط و  وبا  دزن  دندمآ  شیرق  ناگرزب  زا  رفن  جنپ  تسیب و  دروآ  نامیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يومع  هزمح  نوچ  دنیوگ 
توعد دوخ  دـیدج  نیدـب  ار  ام  دروآیم و  رامـشب  هیفـس  ار  ام  يالقع  دـیوگیم و  دـب  اـم  نایادـخب  وا  هک  دـندومن  تیاکـش  ص )  ) دّـمحم

. هتخادنا هقرفت  ام  نیب  دیامنیم و 
دوب دـنهاوخ  وت  هریـشع  موق و  نانیا  هک  اریز  نارم  دوخ  زا  هعفد  کی  ار  اهنآ  تفگ  واب  تحیـصن  يور  زا  دـیبلط و  ار  ترـضح  بلاـط  وبا 

ضرعتم يرادرب و  ام  نایادـخ  زا  تسد  میهاوخیم  دـنتفگ  دـیهاوخیم  هچ  نم  زا  امـش  شیرق  تعاـمج  يا  دومرف  ترـضح  هک  دوب  هکنیا 
هک دوب  هکنیا  هّللا ) الا  هلا  ال   ) دیئوگب هک  مهاوخیم  هملک  کی  امش  زا  مه  نم  دومرف  میرادرب  وت  نیعبات  وت و  زا  تسد  زین  ام  ات  يوشن  نانآ 

میرادـنرب و دوخ  ناهالا  زا  تسد  مینک و  ربص  میورب و  هکنیا  زج  میرادـن  ياهراـچ  اـهام  هدرک و  یکی  ار  اـم  نایادـخ  همه  دـنتفگ  مه  اـب 
. دوب دهاوخ  نیمه  زین  ام  دوصقم 

ع)  ) یـسیع تلم  هک  ریخا  تلم  یتح  یتلم  چیه  رد  ام  دنتفگیم  مه  اب  نیکرـشم  زین  ٌقالِتخا و  اَّلِإ  اذه  نِإ  ِةَرِخآلا  ِۀَّلِملا  ِیف  اذِهب  انعِمَـس  ام 
مهب دوخ  شیپ  زا  دّمحم  ار  نانخـس  هکنیا  دنـشابیم و  ثیلثت  هب  لئاق  زین  نایوسیع  هک  اریز  دننادب  اتکی  یکی و  ار  ادخ  هک  میاهدینـشن  دشاب 

. هتفاب
یّلص دّمحم  ترضح  دنتسنادیم و  مدرم  نیرتفیرش  دنمـشناد و  رکف و  نشور  ار  دوخ  شیرق  تعامج  نوچ  اِننَیب  نِم  ُرکِّذلا  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َأ 

وا ام  نیب  زا  روطچ  دنتفگیم  دـنرآ  بجعت  يور  زا  هک  يراکنا  هزمهب  دنتـشادنپیم  نادان  یماع و  ریقف و  میتی و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
. دوب دهاوخن  نینچ  زگره  هدش  تلاسرب  صوصخم  هدیدرگ و  یحو  بحاص 

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دناهدرک  نامگ  رافک  هک  تسین  نینچ  تسا  بارـضا  لب )  ) ِباذَع اُوقوُذَی  اَّمل  َلب  يِرکِذ  نِم  ٍّکَش  ِیف  مُه  َلب 
مّلس هلآ و 

134 هحفص : 
یتقو تسا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  تقیقح  ینعم و  رد  نکل  تسا  اهنآ  لثم  تیرـشب  تروص  رد  يرآ  تسا  اهنآ  زا  یکی  اهنآ و  لـثم 

دهاوخن شخب  هجیتن  نانآ  نامیا  رگید  دـیمهف و  دـنهاوخ  ار  نآرق  تیناقح  تقو  نآ  دـندیدرگ  هراچیب  دندیـشچ و  ار  باذـع  معط  ناـنآ 
. دیدرگ

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  ام  نیب  زا  هنوگچ  دنتفگیم  هک  تسا  نیکرشم  نخـس  خساپ  رد  هیآ  ِباّهَولا  ِزیِزَعلا  َکِّبَر  ِۀَمحَر  ُِنئازَخ  مُهَدنِع  مَأ 
تمحر و هک  تسا  نانآ  دزن  تسا  هدنشخب  رهاق و  هک  وت  راگدرورپ  تمحر  ياههنیزخ  ایآ  هدومرف  هدیدرگ  رکذب  صوصخم  مّلـس  هلآ و 

دیاش تمحر  زا  دوصقم  دننکیم و  روصت  درخیب  لهاج و  ناشدوخ  دننام  ار  وا  دنیامنیم و  لثمب  هسیاقم  دننادرگیم و  دودحم  ار  وا  ضیف 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  شناد  ملع و  هکلب  دـناهدرک  نامگ  هک  تسین  نینچ  َکِّبَر ) َتَمحَر  َنوُمِـسقَی  مُه  َأ   ) هدومرف هچنانچ  دـشاب  توبن 

تاـضویف ملع و  تاحـشر  یلاـعت  قح  ملع  عبنم  زا  هتفرگ و  همـشچ  رـس  قلطم  ضاـیف  یهاـنتم  ریغ  تمحر  ضیف و  ياـیرد  زا  مّلـس  هلآ و 
. هدومن حشرت  شکرابم  بلق  رب  ینامحر 

ضیف تمحر و  هک  ییامـش  هک  هدمآ  رب  نیکرـشم  شنزرـس  ماقم  رد  ِبابـسَألا  ِیف  اوُقَترَیلَف  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  مَُهل  مَأ 
نآب و ملاع  دوب و  دهاوخ  امش  رادتقا  تحت  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تکلمم  ایآ  دیئامنیم  دودحم  ار  یهلا 
زا دوصقم  دـیاش  دـیدرگ و  علطم  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  رارـسا  رب  ات  دـیور  الاب  بابـسا  طسوتب  تسا  نینچ  رگا  دیـشابیم  اـهنآ  رد  فرـصتم 
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حولب ار  دوخ  ینعی  دوب  دهاوخ  یعیبط  روما  مامت  نیمز و  اهنامسآ و  تقلخ  رب  مدقم  هک  دشاب  تانکمم  شرع  شنیرفآ و  هاگتسد  بابـسا 
رد تموکح  طلـست و  امـش  رگا  هدش و  هیبعت  یهلا  یهانتم  ریغ  ضیف  تمحر و  هنیزخ  اجنآ  هک  اریز  دیناسرب  ردق  ءاضق و  ملاع  ظوفحم و 

ییامـش دینادرگ و  ررقم  دوخ  هاوخلد  روطب  ار  دوخ  تاریدقت  لوسر و  نییعت  دیئامن و  دوعـص  شنیرفآ  زکرمب  دوخ  هبترم  زا  دـیراد  اجنآ 
ناکما ملاع  لوا  صخش  نآ  دیئامنیم و  ییاوران  مکح  نینچ  هنوگچ  دیرادن  تقلخ  بتارمب  ملع  هک 

135 هحفص : 
کلاـم هن  دـیاهدیدرگ  عقاو  تقلخ  زا  هلزاـن  هبترم  رد  امـش  هک  اریز  دوـب  دـهاوخن  نینچ  زگره  دـینادیم  ناـتدوخ  زا  یکی  دوـخ و  لـثم  ار 

َنِم ٌموُزهَم  َکـِلانُه  اـم  ٌدـنُج  ُهََتلاـسِر ) ُلَـعجَی  ُثیَح  ُمَلعَأ  ُهّللا   ) دوـب دـیهاوخ  یلاـعت  قـح  ملع  راد  هنیزخ - هن  دیـشابیم و  نیمز  اهنامـسآ و 
. دوب دنهاوخ  رافک  نایرگشل  زا  هدروخ  تسکش  رگشل  دننکیم  نامگ  نینچ  هک  ییاه  هکنیا  ِبازحَألا 

رفظم و وت  بولغم و  ناـنیا  هرخـالاب  شاـبم  نوزحم  راـفک  ياوراـن  نانخـس  زا  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  هکنیا  هب  هراـشا 
. دیدرگ یهاوخ  بلاغ  نانآ  رب  روصنم و 

هراشا شلوسر  لد  یلست  يارب  ُبازحَألا  َِکئلوُأ  ِۀَکیَألا  ُباحـصَأ  َو  ٍطُول  ُموَق  َو  ُدوُمَث  َو  ِداتوَألا  ُوذ  ُنوَعِرف  َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَک 
رادتقا تدش و  توقب و  هراشا  دیاش  دندوب  اهخیم  بحاص  اهنیا  هک  ع )  ) یسوم نوعرف و  دوه و  موق  داع و  هفئاط  و  ع )  ) حون موقب  دیامنیم 

. تفرگ باذع  ار  نانآ  دنتفر و  ورف  تکاله  هاچب  هرخالاب  تدش  توق و  نیاب  هک  دشاب  نانآ 
ام َو  دـیدرگ  تباث  ققحم و  نانآ  يارب  ام  باذـع  دـندینارذگ  دـح  زا  ار  تجاجل  تفلاخم و  یتقو  ِباقِع  َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَـک  ّالِإ  ٌّلُـک  نِإ 
هک لیفارسا  لوا  روص  نامه  رگم  هدنامن  یقاب  نانآ  يارب  يراظتنا  رافک  تعامج  نیکرشم و  ٍقاوَف  نِم  اَهل  ام  ًةَدِحاو  ًۀَحیَص  ّالِإ  ِءالُؤه  ُرُظنَی 

دوب دهاوخن  نانآ  يارب  یتشگزاب  رگید  دـیدرگ  عقاو  بیجع  يادـص  نآ  روص و  یتقو  دنتـسنادن  رگید  دـندرگ  كاله  یگمه  هراب  کیب 
. دنیامن تاف  ام  كرادت  دنناوتب  هک 

ار ام  دّمحم  هک  باذع  زا  ار  ام  طسق  زادنیب  شیپ  ام  راگدرورپ  دنتفگ  رافک  ِباسِحلا  ِموَی  َلبَق  انَِّطق  اَنل  لِّجَع  انَّبَر  اُولاق  َو 

136 هحفص : 
دیوگیم تسار  رگا  دـیامنیم  دـیدهت  نآب  ار  ام  دّـمحم  هچنآ  هک  هدوب  هکنیا  ناشدوصقم  دـیاش  باسح و  زور  زا  شیپ  دـیامنیم  دـیدهت 

بـصن رگا  ایادخ  تفگ  ثراح  نب  رـضن  دنیوگ  هک  تسا  هیآ  نآ  ریظن  هیآ  هکنیا  میئامنب و  وا  راتفگب  نیقی  ات  امنب  امب  ار  نآ  زا  ياهزادـنا 
دورف نامسآ  زا  یگنس  اروف  امن  نارابگنـس  ار  ام  ةراجح ) انیلع  رطماف   ) تسا وت  مکح  زا  قح و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تماما  تفالخ و 

. دیدرگ لزان  ٌِلئاس ) َلَأَس   ) وا هراب  رد  دینادرگ و  كاله  ار  وا  دمآ و 
اطع امب  دهدیم  هدعو  نینمؤمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  هک  یتشهب  میعن  زا  یطـسق  کی  راگدرورپ  دنتفگ  رافک  یـضعب  لوقب 

. میروآ نامیا  ات  امن 
نیـشیپ و ناربمیپ  ناتـسادب  دـیامنیم و  ربصب  رما  شربمیپ  هب  یلاـعت  يادـخ  ٌباّوَأ  ُهَّنِإ  ِدـیَألا  اَذ  َدُواد  انَدـبَع  رُکذا  َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِربصا 

رافک کیکر  نانخـس  رب  دّمحم  يا  هک  دنادرگیم  رکذتم  ار  يو  دـیدرگ  دراو  اهنآ  رب  تفلاخم  رثا  رد  هک  ییاهباذـع  نآ  رافک و  ياهافج 
رد راوتـسا و  رایـسب  تلاسر  راب  لمحت  رد  هک  ار  ع )  ) دواد ام  هدـنب  نک  دای  هدـم و  تسد  زا  ار  تدوخ  بلق  تّوق  تناتم و  نآ  امن و  ربص 

. تشاد تماقتسا  زین  تدابع 
دیاش هک  دوب  دی  بحاص  ینعی  دیالا ) اذ   ) یکی دـهدیم : رکذـت  ار  وا  کین  تافـص  زا  تفـص  ود  ع )  ) دواد تلیـضفب  عجار  هیآ  هکنیا  رد 
مدرم نیب  تاموصخ  لضف  تالداجم و  تاعزانم و  رد  مه  تلاسر و  غیلبت  رد  مه  هک  دـشاب  شترـضح  یناحور  ینامـسج و  توقب  هراشا 
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گنج و رد  دنیوگ  هک  وزاب  توق  ثیح  زا  مه  تاضایر و  تادابع و  لمحت  تهج  زا  مه  نآ  ینامـسج  توق  رد  مه  تشاد و  ییالوط  دی 
. دمآیم نوریب  شتشپ  زا  هک  هدوب  نینچ  وا  تسد  توق  دزیم  گنس  ار  یکی  تشادن  ار  وا  اب  تمواقم  بات  یسک  نمشد  اب  ندش  ورب  ور 

دنادرگب و یلاعت  قح  يوسب  لد  يور  دـیامن و  بانتجا  تاهورکم  زا  هک  دوب  بظاوم  رایـسب  ٌباّوَأ ) ُهَّنِإ   ) راوگرزب نآ  فاصوا  زا  رگید  و 
. دیامن واب  تشگزاب 

137 هحفص : 
ِقارشِإلا َو  ِّیِشَعلِاب  َنحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِجلا  اَنرَّخَس  ّانِإ 

مالسلا هیلع  دواد  اب  اههوک  حیبست  تیفیک  رد  نیرسفم  نانخس 

. دومنیم لثمت  دواد  يارب  دومنیم و  قلخ  اههوک  رد  ادخ  هک  ییادصب  - 1
الوا اریز  دـیآیمن  تسرد  رظنب  هیجوت  هکنیا  تاناویح و  ياهادـص  ای  ناسنا  ندز  فرح  لثم  لاـق  هن  هدوب  لاـح  ناـبزب  اـههوک  حـیبست  - 2

رعـشم نیدحوم  ءالقع و  مامت  ایناث  دنیامنیم و  دـیجمت  حـیبست و  ار  ادـخ  لاح  نابزب  تادوجوم  مامت  درادـن  هوکب  صاصتخا  ینعم  هکنیا 
. تسا دواد  ترضح  لئاضف  تایصوصخ و  نایب  رد  هیآ  دنشابیم و  ینعم  نیاب 

. وا هزجعم  دواد و  ترضحب  صوصخم  دوب  یتمارک  هکنیا  - 3
. دندرگ دواد  عبات  هکنیا  يارب  دیرفآ  ندومن  ملکت  هوق  تردق و  لقع و  تایح و  هوک  مسج  رد  ادخ  - 4

ردـقب ناسنا  ای  ناویح  ای  تابن  ای  دـشاب  دامج  هاوخ  يدوجوم  ره  تسا و  يراس  تادوجوم  مامت  رد  تایح  نوچ  دـناهتفگ  نادنمـشناد  - 5
یصاخ رکذ  حیبست و  تادوجوم  عاونا  زا  یعون  ره  هزیرغ  رد  هک  تسا  هکنیا  دوب  دهاوخ  روعش  تردق و  ملع و  ياراد  تایح  زا  يو  هرهب 

يو تعیبط  رد  هک  ياهزیرغب  تادوجوم  عاونا  زا  کی  ره  هک  يروطنامه  دنیامنیم  شیاتـس  ار  دوخ  ءدـبم  دوخب  صوصخم  زرطب  هک  تسا 
رد هزیرغ  دوب و  دـنهاوخن  هیور  رکفب و  جاتحم  دوخ  روما  ماجنا  رد  دـیامنیم و  مهارف  ار  دوخ  تایح  جاتحی  اـم  مزاول و  هدـیدرگ  ذوخأـم 

. تسا ناسنا  رد  ترطف  لاثم  تاناویح 
رایـسب نآ  رئاظن  و  مُهَحِیبسَت ) َنوُهَقفَت  نِکل ال  َو  ِهِدـمَِحب  ُحِّبَُـسی  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  نِإ  َو   ) یلاعت هلوق  لثم  ینآرق  تایآ  زا  لوق  هکنیا  رب  لـیلد  و 

ای ع )  ) دواد شوگ  لثم  دـهاوخ  یـشوگ  هوک  حـیبست  عامتـسا  يارب  رمالا  یهتنم  تسا  رامـشیب  نآ  لاـثما  ثیداـحا  راـبخا و  زا  زین  تسا و 
: دهدیم ربخ  نآرق  هک  ییاجنآ  دیامن  كرد  ار  هچروم  نخس  هک  نامیلس  حور  لثم  دشاب  یحور 

138 هحفص : 
هک یعقوم  ٌباّوَأ  َُهل  ٌّلُک  ًةَروُشحَم  َریَّطلا  َو  « 1 «» َنوُرُعشَی مُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُنامیَلُس  مُکَّنَمِطحَی  مُکَنِکاسَم ال  اُولُخدا  ُلمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَلمَن  َتلاق  »

ار دوخ  ياهلاب  هدش و  عمج  وا  رود  یگمه  ناگدنرپ  دومنیم  حـیبست  وا  اب  هوک  هکنیا  رب  هوالع  دـیدرگیم  روبز  ندـناوخ  لوغـشم  دواد 
. دندومنیم عامتسا  هدرتسگ 

وا رادتقا  تکلمم و  یکی  دهدیم  رکذت  ار  ع )  ) دواد لئاضف  زا  تلیـضف  هس  هیآ  هکنیا  رد  ِباطِخلا  َلصَف  َو  َۀَمکِحلا  ُهانیَتآ  َو  ُهَکُلم  اندَدَش  َو 
تواضق ملع  موس  میدینادرگ  لوسر  یبن و  ار  وا  هک  هدش  تّوبنب  ریـسفت  تمکح  میداد  تمکح  يوب  مود  میدینادرگ  رادـیاپ  مکحم و  ار 

نیب قحب  هکلب  تشگیمن  ریحتم  یمکح  چـیه  رد  هک  يروطب  میدـینادرگ  دـنمورین  نانچ  ار  يو  میدومن و  ءاـطع  يوب  تاـموصخ  لـصف  و 
تسیاب یعدم  تفگیم  هک  دومنیم  تواضق  نینچ  ع )  ) دواد هدومرف  هک  دننکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  دومنیم  مکح  مدرم 
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. دنگوس هیلع  یعدم  دروایب و  هنّیب 
-----------------------------------

ار امش  وا  نوشق  و  ع »  » نامیلس دیدرگ  دوخ  ياههناخ  لخاد  هک  اههچروم  تعامجب  دنکیم  باطخ  هچروم  ینعی  هیآ 18  لمن  هروس  ( 1)
. دوب دنهاوخن  رعشم  دننادرگن و  لامیاپ 

139 هحفص : 

ات 34] تایآ 21  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

مُکحاَف ٍضَعب  یلَع  انُضَعب  یَغب  ِنامـصَخ  فََخت  اُولاق ال  مُهنِم  َعِزَفَف  َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ذِإ  ( 21  ) َبارحِملا اوُرَّوَسَت  ذِإ  ِمصَخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  لَه  َو 
ِینَّزَع َو  اهِینلِفکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَجعَن  َِیل  َو  ًۀَجعَن  َنوُعـِست  َو  ٌعِست  َُهل  یِخَأ  اذـه  َّنِإ  ( 22  ) ِطارِّصلا ِءاوَس  یلِإ  انِدـها  َو  طِطـُشت  َو ال  ِّقَحلِاب  انَنَیب 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  یِغبََیل  ِءاطَلُخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِهِجاِعن  یلِإ  َِکتَجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  دََـقل  َلاق  ( 23  ) ِباطِخلا ِیف 
ٍبآَم َنسُح  َو  یفلَُزل  انَدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکلذ  َُهل  انرَفَغَف  ( 24  ) َبانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفغَتـساَف  ُهاّنَتَف  امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  مُه  ام  ٌلِیلَق  َو  ِتاِحلاّصلا 

(25)
ِهّللا ِلِیبَس  نَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َکَّلُِـضیَف  يوَهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَحلِاب  ِساّنلا  َنَیب  مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكانلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای 

اوُرَفَک َنیِذَِّلل  ٌلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطاب  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  َءامَّسلا  اَنقَلَخ  اـم  َو  ( 26  ) ِباسِحلا َموَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  مَُهل 
َکَیلِإ ُهانلَزنَأ  ٌباتِک  ( 28  ) ِراّجُفلاَک َنیِقَّتُملا  ُلَعَجن  مَأ  ِضرَألا  ِیف  َنیِدِـسفُملاَک  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَجن  مَأ  ( 27  ) ِراّنلا َنِم 

(30  ) ٌباّوَأ ُهَّنِإ  ُدبَعلا  َمِعن  َنامیَلُس  َدُواِدل  انبَهَو  َو  ( 29  ) ِبابلَألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم 
َقِفَطَف َّیَلَع  اهوُّدُر  ( 32  ) ِباجِحلِاب تَراَوت  یّتَح  یِّبَر  ِرکِذ  نَع  ِریَخلا  َّبُح  ُتبَبحَأ  یِّنِإ  َلاقَف  ( 31  ) ُدایِجلا ُتاِنفاّصلا  ِّیِشَعلِاب  ِهیَلَع  َضِرُع  ذِإ 

(34  ) َبانَأ َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسرُک  یلَع  انیَقلَأ  َو  َنامیَلُس  اّنَتَف  دََقل  َو  ( 33  ) ِقانعَألا َو  ِقوُّسلِاب  ًاحسَم 

140 هحفص : 

همجرت

یعقوم رد  ( ) 21  ) دندیدرگ روصتم  تموصخ  ماقم  رد  هک  کلم ) رفن  ود  نآب   ) يدش رادربخ  ایآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 
دوب بارحم  رد  دواد ) هک 

زا یضعب  ( 22 ( ) ییامن مکح  قحب  ام  نیب  هک  میاهدمآ  و   ) میراد عازن  مه  اب  رفن  ود  ام  سرتن  دنتفگ  دیـسرت  نانآ  زا  دواد  دندش  دراو  یتقو 
امن تیادـه  تسار  هارب  ار  ام  نکن و  يدـعت  روج و  نک و  مکح  قحب  اـم  نیب  و  هدومن ) یناودـع  ذـخا  و   ) هدرک ناـیغط  رگید  ضعب  رب  اـم 

(23)
هک هدـب  نمب  ار  دوخ  شیم  کی  تفگ  نمب  مدوب  شیم  کـی  بحاـص  نم  هتـشاد و  شیم  هن  دون و  نم  ردارب  هکنیا  تفگ  ناـنآ  زا  یکی  )

(24  ) دیدرگ بلاغ  نم  رب  باطخ  رد  مشاب و  وت  شیم  لیفک 
دننینچ ءاکرـش  زا  يرایـسب  هدرک و  دوخ  ياهشیم  لخاد  و  هتفرگ ) وت   ) زا لاوئـسب  ار  وت  شیم  کی  هک  هدومن  ملظ  وتب  اققحم  تفگ  دواد 
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نامگ دواد  دنبایمک و  رایسب  ینامدرم  نینچ  دناهدومن و  کین  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دنیامنیم  نایغط  یضعب  رب  یـضعب  هک 
تـشگزاب هبوتب  عوکر و  يارب  دـش  مخ  درک و  شزرمآ  بلط  دوخ  راگدرورپ  زا  سپ  میاهداد  رارق  شیاـمزآ  دروم  رد  ار  يو  اـم  هک  درک 

(25  ) دومن یلاعت  قحب 
(26  ) دوب دهاوخ  وکین  یتلزنم  ماقم و  بحاص  ام  دزن  دواد  هکنیا  يارب  مدومن  لوبق  ار  وا  هبوت  میدیزرمآ و  ار  وا  ام  سپ 

ياوه عبات  امن و  مکح  یتسرد  قحب و  مدرم  نیب  سپ  میداد  رارق  دوخ  هفیلخ  نیمز  رد  ار  وت  ام  دواد  يا  دسریم ) لالج  ردصم  زا  باطخ  )
ایهم تخس  باذع  نانآ  يارب  دندیدرگ  هارمگ  قح  قیرط  زا  هک  یناسک  اققحم  دنادرگ  هارمگ  ار  وت  هک  وشم  دوخ 

141 هحفص : 
(27  ) دناهدومن شومارف  ار  باسح  زور  نانآ  هک  اریز  هدیدرگ 

ياو دندیدرگ  رفاک  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نامگ  هکنیا  و  تسا ) رظن  رد  یگرزب  هدئاف  هکلب   ) میاهدیرفاین هدوهیب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ام  و 
(28  ) تسا ایهم  نانآ  يارب   ) خزود شتآ  هک  دندومن  بیذکت  هک  ییاهنآ  رب 

داسف نیمز  رد  هک  یناـسک  دـننام  دـناهدومن  وکین  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  میهدـیم  رارق  اـم  هک  دـینکیم ) ناـمگ   ) نینچ اـیآ 
(29 ( ) دوب دهاوخن  نینچ  زگره   ) میهدیم رارق  يواسم  قاسف  راجف و  لثم  ار  ناراکزیهرپ  صاخشا  ای  دننکیم 

دنپ شناد  لقع و  نابحاص  دنیامن و  ربدت  نآ  تایآ  رد  رشب ) دارفا   ) هکنآ ات  میدروآ  دورف  وت  يوسب  هک  تکرب  اب  تسا  یباتک  نآرق  هکنیا 
(30  ) دندرگ رکذتم  دنریگ و 

(31  ) دوب هدننک  تشگزاب  دوب و  ياهدنب  بوخ  نامیلس  میدیشخب  ار  نامیلس  دوادب  ام  و 
( دندروآ وا  دزن  و   ) دندومن هضرع  يو  رب  هداتسیا  وکین  نابسا  زور  رخآ  رد  هک  یتقو 

(32  ) دومن بورغ  باتفآ  ات  تشاد  زاب  نم  راگدرورپ  رکذ  زا  ارم  لام  تبحم  هکنیا  لامب و  مدومن  لیم  متشاد و  تسود  نم  تفگ  سپ 
(33  ) دیباس ار  نابسا  ندرگ  اهقاس و  ریشمش  اب  دینادرگ و  رب  نم  يوسب  ار  اهبسا  تفگ  نامیلس ) )

(34  ) دومن تشگزاب  قح  يوسب  سپ  میتخادنا  وا  تخت  رب  ياهدرم  دسج  میداد و  رارق  شیامزآ  دروم  رد  ار  نامیلس  ام  تقیقحب  و 

تایآ حیضوت 

نیرسفم رثکا  دناهتشون و  ناسیون  هرکذت  هک  يروط  نآ  ع )  ) دواد شیامزآ  ناتساد  تیاکح  َبارحِملا  اوُرَّوَسَت  ذِإ  ِمصَخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  لَه  َو 
زا مه  دننادیم  موصعم  ار  ءایبنا  هیماما  تعامج  تسا و  ءایبنا  تمـصع  اب  فلاخم  شرثکا  نوچ  دناهدومن  طبـض  تعامج  تنـس و  لها  زا 

هریغص زا  مه  هریبک و 

142 هحفص : 
نآ ناـیب  زا  تسا  نآ  فـالخ  رب  هچنآ  تسا و  ناـمدوخ  بهذـم  قثوم  هچنآـب  میئاـمنیم  ءاـفتکا  نآ  تیاـکحب  عـجار  اـم  هک  تسا  هکنیا 

. میئامنیم يراددوخ 
دومن يراگتساوخ  ار  یلامج  اب  نز  نایح  نب  ایروا  مانب  ع )  ) دواد نیعبات  زا  یکی  هک  دننکیم  تیاور  نینچ  هیماما  تعامج  زا  نیرسفم  رثکا 

زئاج نتفرگ  ددعتم  ياهنز  وا  عرش  رد  هک  اریز  تشاد  نز  هن  دون و  هکنآ  اب  دواد  ترـضح  دنتـشادن  وا  اب  تلـصوب  تبغر  نز  نآ  ناسک  و 
دواد دـندش و  یـضار  تلـصو  نیاب  وا  يربمیپ  و  ع )  ) دواد نأش  تمظع  يارب  نز  نآ  ناسک  دومن  يراگتـساوخ  دوخ  يارب  ار  نز  نآ  دوب 

ع)  ) دواد هک  دوب  هتـسبن  دـقع  نز  نآ  اـب  زونه  اـیروا  هک  اریز  دوبن  عرـش  فلاـخم  دواد  لـمع  هکنیا  تسب و  دـقع  شدوخ  يارب  ار  وا  (ع )
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ناهاوخ وا  نیعبات  نینمؤم و  زا  یکی  هک  ینزب  دشاب  هدرک  تبغر  هتـشاد  نز  هن  دون و  دواد  هکنآ  اب  نکل  دشاب  هدـش  یمارح  لمع  بکترم 
. دومن هبوت  دیدرگ و  عقاو  باتع  دروم  هک  دوب  هکنیا  دوبن  توبن  ماقم  بسانم  لمع  نینچ  هتشادن  مه  يرگید  نز  ارهاظ  دشاب و  وا 

هکنیا يارب  دوش  هتشک  هک  درادب  نوشق  لباقم  دتسرفب و  گنجب  ار  ایروا  دواد  هکنیا  لثم  دننکیم  ریـسفت  اهینـس  هک  يرگید  هوجو  نکل 
. مینکیمن لوبق  ام  تسا  ءایبنا  تمصع  اب  فلاخم  نوچ  اهتبسن  هکنیا  لاثما  هدوب و  يو  نز  قشاع 

ع)  ) دواد دـیوگ  دـنروآ و  نم  دزن  ار  يدرم  رگا  هدومرف  هک  هدومن  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  هک  روـعا  ثراـح  تیاورب 
دنیوگ نیرـسفم  هچناـنچ  هصـالخ  ع )  ) دواد مالـسا  يارب  رگید  دواد و  توـبن  يارب  یکی  منزیم  دـح  ود  ار  يو  نم  دوـمن  اـیروا  نزب  لـیم 
ياهدش رادربخ  ایآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هک  دنادرگیم  علطم  ع )  ) دواد ناتـسادب  ار  وا  دهدیم و  ربخ  شربمیپ  هب  دنوادخ 

مه اب  دندمآ و  دورف  یناسنا  تروصب  روصتم  رفن  ود  بارحم  يالاب  زا  دید  هاگان  دوب  تدابع  بارحم  رد  هک  یتقو  نآ  ع )  ) دواد تیاکحب 
. دندمآ دورف  بارحم  يالاب  زا  نذا و  نودب  اهنآ  نوچ  دنتشاد و  عازن 

143 هحفص : 
. دنشاب هتشاد  يوب  تبسن  ییوس  دصق  ادابم  هک  دیسرت  نانآ  زا  دواد  مُهنِم  َعِزَفَف 

ینمشد دواد  اب  نانآ  هک  دندوب  رشب  ود  نانآ  يزار  رخف  لثم  یـضعب  لوقب  دندوب و  هکئالم  رفن  ود  نآ  روهـشم  لوق  رب  انب  فََخت  اُولاق ال  َو 
تیذا ار  وا  دنتسناوتن  نوچ  دندمآ و  دورف  بارحم  يالاب  زا  هک  دوب  هکنیا  دوب  هتشامگ  رایسب  نیظفحتـسم  دواد  يارـس  رد  نوچ  دنتـشاد و 

هبنتم هدومن  ایروا  اب  هک  تسا  وا  دوخ  لمع  هب  هیبش  نانآ  لمع  دید  ع )  ) دواد یتقو  میاهدمآ  همکاحم  يارب  هک  دندرک  دومناو  نینچ  دـننک 
. دومن تشگزاب  هبوت و  دیدرگ و 

رگید دـنرآ ، میظع  رما  يارب  هیآ  رد  أبن )  ) ظفل یکی  دوب ، دـهاوخ  رتکیدزن  عقاوب  ینئارقب  دـندوب  کـلم  دـناهتفگ  هک  روهـشم  يأر  نکل 
یکیکر مالک  نینچ  ناطلـس  لباقم  ّتیعر  هنوگچ  نکم  روج  ام  رب  هک  هیآ  رد  طِطـُشت ) َو ال   ) هملک رگید  ماب ، يـالاب  زا  ناـنآ  ندـش  دراو 

هک هدش  ببـس  هک  يزیچ  طقف  رـشب  هن  دندوب  کلم  اهنآ  هک  دوب  دهاوخ  روهـشم  يأر  دـیؤم  اهنیا  مامت  عزفف )  ) دواد سرت  رگید  دـیوگ و 
هک دوب  هکنیا  یکی  اهنآ  غورد  تسین و  اور  نانآ  رب  غورد  دنموصعم  هکئالم  هک  تسا  هکنیا  کلم  هن  دـندوب  ناسنا  اهنآ  دـناهتفگ  یـضعب 
هک ییاج  رد  غورد  هک  دوش  هداد  باوج  لاکـشا  ود  هکنیا  زا  تسا  نکمم  دندومن و  یفرعم  مه  مصخ  ار  دوخ  رگید  میردارب ، ام  دـنتفگ 

. درادن یعنام  دوش  هتفگ  یتحلصم  يارب  ادخ  رماب 
تبسن امرف و  مکح  قحب  ام  نیب  میاهدومن و  ادیپ  تموصخ  عازن و  مه  اب  میردارب و  ود  ام  سرتن  ع )  ) دواد يا  دنتفگ  هکئالم  فََخت  اُولاق ال 

. امن يرب  هار  ار  ام  تسا  تقیقح  عقاو و  هچنآ  رب  نکن و  يدعت  امب 
ِباطِخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  اهِینلِفکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَجعَن  َِیل  َو  ًۀَجعَن  َنوُعِست  َو  ٌعِست  َُهل  یِخَأ  اذه  َّنِإ 

144 هحفص : 
روهـشم و لوـق  رب  اـنب  اریز  بسن  تهج  زا  هن  دوـب  عوـن  تهج  زا  اـهنآ  يردارب  دـیاش  تسا و  نـم  ردارب  هـکنیا  تـفگ  رفن  ود  نآ  زا  یکی 

. دیدرگ عقاو  شیامزآ  ماقم  رد  ع )  ) دواد رشب و  هن  دندوب  هدمآ  ع )  ) دواد هیبنت  يارب  هک  دندوب  کلم  اهنآ  دش  هتفگ  هک  ینئارقب 
رد ارم  هدـب و  نمب  ار  دوـخ  شیم  کـی  نآ  تفگ  شیم و  هن  دوـن و  وا  متـشاد و  شیم  کـی  نم  تسا و  نم  ردارب  هـکنیا  دـیوگ  هصـالخ 

. دیدرگ بلاغ  وگتفگ 
دوادـب راذـگاو  تیاضرب  هک  هدومن  شهاوخ  وا  زا  دریگب  هتـساوخیم  اـیروا  هک  ار  ینز  نیمه  ع )  ) دواد هک  دـهدیم  هئارا  نینچ  هیآ  هکنیا 

رب باطخ  رد  متـشاد  شیم  کی  هکنیا  اب  نم  ِباطِخلا ) ِیف  ِینَّزَع  َو   ) دـیوگ هک  اریز  دـشاب  هدومن  لوبق  دواد  تمرح  يارب  ءایروا  دـیامن و 
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. دومن مهاوخ  ار  وت  شیم  تلافک  تفگ  دومن و  هبلغ  نم 
هدومن و وتب  ملظ  دوخ  ياهشیم  يوسب  وت  شیم  ندیبلطب  ردارب  نآ  اتقیقح  دیوگ  دواد  رخا  یلا  ِهِجاِعن  یلِإ  َِکتَجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  دََقل  َلاق 

. دناهدومن وکین  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  رگم  دنیامنیم  يدعت  ملظ و  مهب  ءاکرش  زا  يرایسب 
نینمؤم راوازـس  یلمع  نینچ  هک  دـننادرگ  هبنتم  ار  وا  دـنهاوخب و  قیدـصت  شترـضح  دوخ  زا  دناهتـساوخ  ادـخ  رماب  هکئالم  دوشیم  مولعم 

يارفس ءانما و  هک  ناربمیپ  ياج  هچ  دنـشاب  هتـشاد  يردارب  يربارب و  تاواسم و  مه  اب  نامیا  لها  یتسیاب  هک  اریز  تسین  رگیدکیب  تبـسن 
نینچ مُه ) ام  ٌلِیلَق  َو   ) هدومرف هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دـنراد  مدـقم  دوخ  رب  عفانم  تاحابم و  رد  ار  نینمؤم  یتسیاـب  دنـشابیم و  یهلا 

. دنبای مک  رایسب  فاصوا  نیاب  ینامدرم 
هلوق هدـمآ  نیقی  ینعمب  نظ  نآرق  رد  دـشاب و  نیقی  ینعمب  نامگ  اجنیا  رد  دـیاش  َبانَأ  َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفغَتـساَف  ُهاـّنَتَف  اـمَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو 

تبیغ زا  سپ  دواد  « 1 (» اهوُِعقاُوم مُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراّنلا  َنُومِرجُملا  َيأَر  َو   ) یلاعت
-----------------------------------

داتفا دنهاوخ  نآ  رد  هک  دننکیم  نیقی  دننیبیم  ار  شتآ  ناراکهانگ  نوچ  هیآ 53  فهک  هروس  ( 1)

145 هحفص : 
ماقم بسانم  لمع  نینچ  هک  دننامهفب  واب  هک  هدـمآ  وا  ندومزآ  يارب  یلاعت  قح  بناج  زا  دـندوب و  هکئالم  نانآ  هک  دـیمهف  کلم  ود  نآ 

. دوب دهاوخن  توبن 
دنیوگ نیرسفم  یتیاور  رب  انب  دراذگ و  عرـضت  هیرگ و  يانب  داتفا و  هدجـسب  ورب  دیدرگ و  نامیـشپ  رثأتم و  رایـسب  ع )  ) دواد هک  دوب  هکنیا 

رگم دـیماشآ  یمن - بآ  تدـم  هکنیا  رد  زامن و  يارب  رگم  تشادـیمن  رب  رـس  هدجـس  زا  دوب و  هدجـس  رد  زور  لهچ  باـتع  زا  سپ  دواد 
. دوب وا  مشچ  بآ  نآ  ثلث  ود  هکنآ 

. میدیزرمآ ار  وا  یلوا  كرت  رب  دواد  هبانا  هبوت و  زا  سپ  هک  دهدیم  ربخ  ص )  ) شلوسرب یلاعت  يادخ  َِکلذ  َُهل  انرَفَغَف 
هانگ و هن  دـناهدومن  یلوا  كرت  رب  لمح  ار  دواد  لمع  هک  ار  هیماما  بهذـم  دـیامنیم  دـییأت  هیآ  هکنیا  ٍبآَم  َنسُح  َو  یفلَُزل  انَدـنِع  َُهل  َّنِإ  َو 

اجنیا رد  دوب  هدـش  یمارح  رما  بکترم  دواد  هّللاب  ذوعن  رگا  هدـمآ و  رب  دواد  ماقم  يدـنلب  تمظع و  ماـقم  رد  هیآ  هکنیا  هک  اریز  تیـصعم 
: دناهتفگ هچنانچ  یهتنم  دوبن  بسانم  یماقم  نینچ  رکذ  زگره 

(. نیبرقملا تائیس  راربألا  تانسح  )
عقاو باـتع  دروم  دـنیامن  فلخت  ینزوس  رـس  رگا  هک  تسا  هکنیا  دـندرگ  لـمحتم  یتسیاـب  تسا  ینیگنـس  هفیظو  ءاـیبنا  يارب  نوـچ  نکل 

. دندرگیم
هفیلخ و نیمز  رد  ار  وت  دواد  يا  هک  دسریم  تیدحا  لالج  ردصم  زا  زیمآباتع  باطخ  نآ  زا  سپ  ِضرَألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكانلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای 
ار ادخ  لدع  تفـص  یـشاب و  یهلا  فاصوا  هدنیامن  رهظم و  یتسیاب  وت  مداد  رارق  وت  تسدب  ار  مدرم  روما  ریبدت  مدینادرگ و  دوخ  هدنیامن 

هنایم هکنآ  ات  دنزومایب  وت  زا  ار  لدع  تفص  زین  دنسانشب و  ار  دوخ  یبرم  هدننیرفآ و  فاصوا  وت  یگدنیامنب  رـشب  دارفا  هکنیا  ات  یهد  هئارا 
. دیامنن یناودع  ذخا  يدعت و  یسکب  یسک  ددرگ و  راوتسا  مدرم  نیب  تاواسم  يور و 

146 هحفص : 
( ِهّللا ِلِیبَس  نَع  َکَّلُِـضیَف   ) وشم دوخ  سفن  ياوه  عبات  امن و  مکح  مدرم  نیب  یتسرد  قحب و  سپ  يوَهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَحلِاب  ِساّنلا  َنَیب  مُکحاَف 

هتـسب هار  نآ  دوب  یحو  هکئـالم  قیرط  دوب و  هدـش  زاـب  وت  بلقب  هلا  ملاـع  زا  هک  یهار  نآ  ینک  لـمع  دوخ  هاوخلدـب  رگا  هکنیا  هب  هراـشا 
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. يدرگیم هارمگ  وت  تقو  نآ  دیدرگ  دهاوخ 
يدرک نینچ  رگا  هک  تسا  ع )  ) دواد ترضح  دوخب  باطخ  لوا  ِباسِحلا  َموَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  مَُهل  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّلِضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

زور یهارمگ  رثا  رد  ددرگیم و  هارمگ  قح  قیرط  زا  ددرگ  يوه  عباـت  سک  ره  هک  دـهدیم  میمعت  ار  رثؤـم  رثا و  دـعب  دـش ، دـهاوخ  نینچ 
. دیدرگ دهاوخ  هدامآ  يو  يارب  تخس  باذع  نآ  رثا  رد  دیامنیم و  شومارف  ار  باسح 

دیامن هشیدنا  دوخ  اب  دزادنیب و  راکب  ار  دوخ  رکف  ناسنا  یتسیاب  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  دـیاش  اًلِطاب  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  َءامَّسلا  اَنقَلَخ  ام  َو 
دمهفیم لقاع  مدآ  هکلب  دوب  دـهاوخن  نینچ  زگره  میـشاب  هدـیرفآ  هدوهیب  تسا  اهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  تسا  نکمم  ایآ  هک 

دـصقم هکلب  دـناهدشن  هدـیرفآ  هدوهیب  لطاب و  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  اهناشکهک و  تارک و  بکاوک و  كالفا و  زا  ییاذـک  ملاوع  هکنیا  هک 
. تسا یناسنا  لامک  هجرد  یهتنم  هک  تسا  تمایق  ققحت  نآ  هجیتن  تیاغ و  هک  تسا  رظن  رد  یگرزب 

رثا رد  هدـنام و  زاب  تداعـس  هار  زا  ّقح و  قیرط  زا  يوه  تعباتم  رثا  رد  رافک  نوچ  ِراـّنلا  َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلـیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َکـِلذ 
هدوهیب و نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هک  دـندرک  نامگ  نینچ  یناطیـش  ءاقلاب  هک  تسا  هکنیا  هدـیدرگ  بوجحم  قئاـقح  كرد  زا  ناـشتلفغ 

دهاوخ اـیهم  ناـنآ  يارب  شتآ  نآ  رثا  رد  هدـش و  هدیـشوپ  ناـشتعیبط  ياـههدرپ  تشپ  قـح  هک  نیرفاـک  يارب  ياو  دوـب  دـهاوخ  هدـئافیب 
. دیدرگ

147 هحفص : 
تسا و بارـضا  ینعمب  هلـصفنم و  ما )  ) ِراّجُفلاَک َنیِقَّتُملا  ُلَـعَجن  مَأ  ِضرَـألا  ِیف  َنیِدِـسفُملاَک  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَجن  مَأ 
اب ار  راکوکین  نامیا و  اب  صاخـشا  ام  هک  دـناهدرک  نامگ  رافک  هک  دوب  دـهاوخن  نینچ  زگره  هک  دـنرآ  راکنا  ماـقم  رد  ار  ماهفتـسا  هزمه 

. میرآ رامشب  راجف  رارشا و  دننام  ار  ناراکزیهرپ  ای  میهد  رارق  يواسم  دننکیم  داسف  نیمز  رد  هک  ییاهنآ 
یتکرب اب  باتک  نآرق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  تسا  نآرق  باتک  زا  دوصقم  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َکـَیلِإ  ُهاـنلَزنَأ  ٌباـتِک 

عمج ربدت و  رکف و  هوقب  ار  نآ  رد  هجردنم  رارـسا  دنیامنب و  ربدت  نآ  تایآ  رد  رـشب  دارفا  هکنآ  يارب  میدروآ  دورف  وت  رب  ار  نآ  هک  تسا 
. دنروایب تسدب  تایآ  نیب 

لقعت و دناسریم  ینادواج  تداعـسب  ار  يو  دیامنیم و  يربهر  لماکت  ریـس  رد  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتگرزب  يرآ  ِبابلَألا  اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو 
هک تسا  هکنیا  دوب  دـهاوخ  یهانتم  ریغ  تاضویف  ردـصم  ینادواج و  تایح  همـشچ  رـس  یناحبـس و  ضیف  نیرتالاب  لـقع  هوق  تسا  رکفت 

هدومن و نآرق  تایآ  رد  ربدـت  ناشلقع  داشراب  هک  دـنلقع  نابحاص  طقف  دـیامنیم  رکف  رظن و  لامعاب  لوکوم  ار  هّللا  مـالک  رارـسا  نتخاـنش 
هک تسا  هکنیا  هدیدرگ  مورحم  یهلا  ضیف  هکنیا  زا  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  هارمگ  دـنیامنیم و  طابنتـسا  ار  نارگید  دوخ و  تداعـس  قیرط 

(. هدروآ رامشب  لاس  تصش  تدابع  زا  رتهب  ار  تعاس  کی  رکفت  ( ) ع  ) موصعم
ع)  ) نامیلس لثم  يدنزرف  هک  دوب  هکنیا  هدیدرگ  ءاطع  ع )  ) دوادب تبسن  هک  یتالضفت  هلمج  زا  ٌباّوَأ  ُهَّنِإ  ُدبَعلا  َمِعن  َنامیَلُس  َدُواِدل  انبَهَو  َو 

هدروآ قحب  ور  هدومن و  ضارعا  قلخ  زا  هک  اریز  دوب  بوخ  ناگدـنب  زا  ع )  ) نامیلـس هدومرف  ع )  ) نامیلـس فصو  رد  هدوـمن و  ءاـطع  واـب 
. دوب

148 هحفص : 
ترضح تلیضف  ماقم  رد  هیآ  ِباجِحلِاب  تَراَوت  یّتَح  یِّبَر  ِرکِذ  نَع  ِریَخلا  َّبُح  ُتبَبحَأ  یِّنِإ  َلاقَف  ُدایِجلا  ُتاِنفاّصلا  ِّیِـشَعلِاب  ِهیَلَع  َضِرُع  ذِإ 

وا و دزن  ییاهبـسا  ندروآ  ناتـسادب  ار  دوخ  یمارگ  ربـمیپ  هدـمآ و  رب  یلاـعت  قـح  يوـسب  قـلخ  زا  يو  عوـجر  یگنوـگچ  و  ع )  ) ناـمیلس
ياهبسا هک  تسا  نینچ  دـناهتفگ  نیرـسفم  رثکا  هچنآ  رب  انب  نآ  تیاـکح  دـهدیم و  ربخ  اـهنآب  ار  وا  تبغر  ادـخ و  رکذ  زا  وا  ندـنامزاب 
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نآ رد  هک  یصوصخم  رکذ  دومن و  بورغ  باتفآ  هک  دیدرگ  نانآ  زات  تخات و  لوغشم  نانچ  شترضح  دندروآ و  نامیلـس  يارب  یلیمج 
زا ار  وا  هکنیا  يارب  دندینادرگ و  رب  ار  اهبـسا  دومرف  رما  هک  دمآ  راوگان  شترـضح  رب  نانچ  بلطم  هکنیا  تفر و  وا  تسد  زا  تشاد  تقو 

بـسا نانآ  یلوقب  دومن و  تمـسق  ءارقف  نیب  هدوب  هیذغت  لباق  اهنآ  تشوگ  ارهاظ  نوچ  تشک و  ار  اهنآ  دندوب  هتـشاد  زاب  یلاعت  قح  رکذ 
دنامزاب ادـخ  دای  زا  دـیامن و  نانآب  تبغر  زاب  دیـسرت  دـندوب  لیمج  ياهبـسا  نوچ  دـندوب و  هدروآ  هیدـه  مسرب  ناوید  هک  دـندوب  ییایرد 

. دوب هتفرگ  اهنآ  زا  بسا  رازه  هدیدرگ و  بلاغ  نانآ  رب  دوب و  هدرک  گنج  هقلامعاب  دناهتفگ  یضعب 
دـشابن نینچ  رگا  دـش  دـهاوخن  عمج  تبحم  ود  لد  کـی  رد  دـنراد  ضارعا  تسا  قح  ریغ  هچ  ره  زا  ناربـمیپ  اـصوصخم  قح  لـها  يرآ 
تـسا هّللا  یلا  بح  یعدم  هک  يدحوم  نمؤم و  ره  دزـس  هک  تسا  نیاب  داشرا  هیآ  هکلب  دوب  دنهاوخن  تلاسر  يربمیپ و  ماقم  قیال  زگره 

. دنارب دوخ  زا  ددرگ و  وا  نمشد  دراد  زاب  قح  دای  زا  ار  وا  هچنآ  هک  دشاب  نینچ 
ترـضح دـنیوگ  نینچ  هیآ  ریـسفت  رد  هدـیدرگ  يو  عباـت  هک  رگید  یـضعب  يزار و  رخف  نکل  تسا  نیرـسفم  روهـشم  ریـسفت  روـط  هکنیا 

نامیلـس دندوب  زات  تخات و  لوغـشم  دوب  هتـشادهاگن  داهج  يارب  هک  یبیجن  لیـصا و  ياهبـسا  تفر و  ارحـصب  يرـصع  تقو  ع )  ) نامیلس
يارب هکلب  مرادـیمن  تسرد  یناسفن  شهاوخب  ار  اهبـسا  هکنیا  نم  تفگ  دـنتخاتیم  اهبـسا  هک  نیمه  دومنیم  تقد  اهنآ  تضاـیر  میلعتب و 

ار نابسا  ادخ  نید  تیوقت 

149 هحفص : 
تدش زا  دندومن  رضاح  ار  اهبسا  دومرف  رما  نآ  زا  سپ  دندش  رود  يو  زا  اهبـسا  یکیرات  هطـساوب  هکنآ  ات  مرادیم  تسود  ادخ  رکذ  دننام 

ترـضح مدومن  لاؤس  هیآ  هکنیا  ینعم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ  سابع  نبإ  تیاورب  یـسربط  دیلام  نانآ  قاس  ندرگب و  تسد  تبحم 
زامن هکنآ  ات  دیدرگ  لوغشم  اهبسا  زات  تخاتب و  نامیلس  تفگیم  هک  مدینـش  رابخالا  بعک  زا  متفگ  هدیـسر  وتب  ربخ  هچ  نآب  عجار  دومرف 

ار اهنآ  دومن و  عطق  ار  نانآ  قاس  ندرگ و  ریـشمش  اب  تقو  نآ  دـندوب  بسا  هدراهچ  نانآ  دـینادرگ و  رب  ار  اهبـسا  تفگ  دـیدرگ  توف  وا 
يزور نکل  هتفگ  غورد  بعک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ  يو  زا  ار  تکلمم  زور  هدراـهچ  دـنوادخ  یلمع  نینچ  رثا  رد  سپ  تشک 
نامیلس دینادرگرب و  ار  دیشروخ  وا  يارب  دنوادخ  دومن و  بورغ  باتفآ  ات  دیدرگ  لوغـشم  اهبـسا  زات  تخاتب و  گنج  هیهت  يارب  نامیلس 
تیاور هکنیا  رگا  دنموصعم  اهنآ  هک  اریز  دـنیامنیم  ملظب  رما  ار  یـسک  هن  دـننکیم و  ملظ  هن  ناربمیپ  دومن و  دوخ  تقو  رد  ار  رـصع  زامن 

ءارقف نیب  ار  اهنآ  تشوگ  دنیوگیم  هکنیا  رب  انب  دیامنیم و  رتکیدزن  هیآ  قایسب  روهـشم  لوق  هن  رگ  دومن و  دامتعا  نآب  ناوتیم  دشاب  حیحص 
دراو یملظ  دـشاب  نینچ  رگا  هدوب  هیذـغت  لباق  فیطل و  ناـنآ  تشوگ  دـندوب و  یلومعم  ياهبـسا  ریغ  اـهنآ  هک  دوشیم  مولعم  درک  میـسقت 

رارـساب ملاع  هّللا  ددرگن و  لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  هک  عناـم  عفر  رگید  قاـفنا و  یکی  هدومن  بوخ  لـمع  ود  نامیلـس  اـجنیا  رد  هکلب  دـیآیمن 
. همالک

مالّسلا هیلع  نامیلس  دنیوگ  نینچ  یسربط  هتفگ  رب  انب  هیآ  هکنیا  ریسفت  رد  نیرسفم  َبانَأ  َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسرُک  یلَع  انیَقلَأ  َو  َنامیَلُس  اّنَتَف  دََقل  َو 
رافک اب  ادخ  هار  رد  اهنآ  دهد و  واب  رسپ  داتفه  دنوادخ  هک  دوش  رتسبمه  نز  داتفه  نآ  مامت  اب  هک  دومن  دصق  بش  کی  تشاد  نز  داتفه 

زا مادکچیه  دروآ و  رد  شیامزآ  ناحتما و  دروم  رد  ار  يو  ّبحتـسم  كرت  يارب  دنوادخ  هک  دوب  هکنیا  تفگن  هّللا  ءاشنا  دنیامن و  داهج 
. دزادنیب نامیلس  تخت  يور  ار  هدرم  هچب  نآ  هک  دیدرگ  ءاقلا  يو  بلقب  دیئاز و  ياهدرم  هچب  هک  نز  کی  رگم  دندیدرگن  هلماح  اهنز  نآ 

نآ قحب  هدومرف  هک  دنکیم  ثیدح  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  هریره  وبا 

150 هحفص : 
ینعی دندرکیم - داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  مامت  هنیآ  ره  دوب  هتفگ  هّللا  ءاشنا  نامیلـس  رگا  تسا  وا  تردـق  تسدـب  دّـمحم  ناج  هک  ییادـخ 
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. دننک داهج  ادخ  هار  رد  همه  هک  دومنیم  تمارک  يوب  رسپ  داتفه  دنوادخ 
نامیلسب يرسپ  دنوادخ  هک   ) دننکیم تیاور  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  قداص  زا  نیرـسفم  زا  یـضعب  و  نایبلا ) عمجم  )

لتق رب  عامتجا  دیامن  رخـسم  ردپ  زا  دعب  ار  نانآ  رـسپ  نآ  هکنیا  سرت  زا  ناوید  تشادیم  تسود  رایـسب  ار  رـسپ  نآ  دوب و  هدومن  تمارک 
رب ار  وا  اهوید  درم و  رـسپ  نآ  یهلا  ءاضقب  دـنام  ظوفحم  ناوید  ّرـش  زا  دـننک و  ظفح  ار  وا  هک  درپس  هکئالمب  ار  وا  نامیلـس  دـندومن  يو 

. دنتخادنا نامیلس  تخت 
( نیقداصلا جهنم  )

ات 61] تایآ 35  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َباصَأ ُثیَح  ًءاخُر  ِهِرمَِأب  يِرَجت  َحیِّرلا  َُهل  انرَّخَـسَف  ( 35  ) ُباّهَولا َتنَأ  َکَّنِإ  يِدـَعب  نِم  ٍدَـحَِأل  یِغَبنَی  ًاـکُلم ال  ِیل  بَه  َو  ِیل  رِفغا  ِّبَر  َلاـق 
(39  ) ٍباسِح ِریَِغب  کِسمَأ  َوأ  ُننماَف  انُؤاطَع  اذه  ( 38  ) ِدافصَألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو  ( 37  ) ٍصاّوَغ َو  ٍءاَّنب  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو  ( 36)

َِکلجِِرب ضُکرا  ( 41  ) ٍباذَـع َو  ٍبُصِنب  ُناطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يداـن  ذِإ  َبوُّیَأ  انَدـبَع  رُکذا  َو  ( 40  ) ٍبآَـم َنسُح  َو  یفلَُزل  انَدـنِع  َُهل  َّنِإ  َو 
َو ال ِِهب  بِرضاَف  ًاثغِض  َكِدَِیب  ذُخ  َو  ( 43  ) ِبابلَألا ِیلوُِأل  يرکِذ  َو  اّنِم  ًۀَمحَر  مُهَعَم  مُهَلثِم  َو  ُهَلهَأ  َُهل  انبَهَو  َو  ( 42  ) ٌبارَش َو  ٌدِراب  ٌلَسَتغُم  اذه 

(44  ) ٌباّوَأ ُهَّنِإ  ُدبَعلا  َمِعن  ًاِرباص  ُهاندَجَو  ّانِإ  ثَنَحت 
َنَِمل انَدـنِع  مُهَّنِإ  َو  ( 46  ) ِراّدلا يَرکِذ  ٍۀَِصلاِخب  مُهانـصَلخَأ  ّانِإ  ( 45  ) ِراصبَألا َو  يِدـیَألا  ِیلوُأ  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  اـنَدابِع  رُکذا  َو 

(49  ) ٍبآَم َنسَُحل  َنیِقَّتُمِلل  َّنِإ  َو  ٌرکِذ  اذه  ( 48  ) ِرایخَألا َنِم  ٌّلُک  َو  ِلفِکلا  اَذ  َو  َعَسَیلا  َو  َلیِعامسِإ  رُکذا  َو  ( 47  ) ِرایخَألا َنیَفَطصُملا 
اذه ( 52  ) ٌبارتَأ ِفرَّطلا  ُتارِصاق  مُهَدنِع  َو  ( 51  ) ٍبارَش َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَهِکاِفب  اهِیف  َنوُعدَی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 50  ) ُباوبَألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍندَع  ِتاّنَج 

(54  ) ٍدافَن نِم  َُهل  ام  اُنقزَِرل  اذه  َّنِإ  ( 53  ) ِباسِحلا ِموَِیل  َنوُدَعُوت  ام 
(58  ) ٌجاوزَأ ِِهلکَش  نِم  ُرَخآ  َو  ( 57  ) ٌقاّسَغ َو  ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَیلَف  اذه  ( 56  ) ُداهِملا َسِئبَف  اهَنوَلصَی  َمَّنَهَج  ( 55  ) ٍبآَم َّرََـشل  َنیِغاّطِلل  َّنِإ  َو  اذه 

(59  ) ِراّنلا اُولاص  مُهَّنِإ  مِِهب  ًابَحرَم  مُکَعَم ال  ٌمِحَتقُم  ٌجوَف  اذه 
(61  ) ِراّنلا ِیف  ًافعِض  ًاباذَع  ُهدِزَف  اذه  اَنل  َمَّدَق  نَم  انَّبَر  اُولاق  ( 60  ) ُرارَقلا َسِئبَف  اَنل  ُهوُُمتمَّدَق  ُمتنَأ  مُِکب  ًابَحرَم  ُمتنَأ ال  َلب  اُولاق 

151 هحفص : 

همجرت

(35  ) هدنشخب ییوت  هک  یتسردب  دشابن  نم  زا  دعب  يدحا  راوازس  هک  امن  اطع  یتنطلس  نمب  زرمایب و  ارم  نم  راگدرورپ  تفگ  نامیلس 
مرن و وا ) نامرفب  و   ) درکیم تکرح  وا  رماب  هک  میدینادرگ  رخسم  وا  يارب  ار  داب  ام  سپ 

152 هحفص : 
(36  ) دیزویم درکیم  رما  هک  یتهج  ره  يروط و  رهب  دوب و  مارآ 

(37  ) دندومنیم صوغ  ایرد  رد  دندرکیم و  ءانب  وا  نامرفب  هک  میدینادرگ ) وا  رخسم  ار  نیطایش  زین  (و 
(38  ) دندوب هدش  هدینادرگ  هتسب  نینهآ  ياهلغ  رد  هک  میدینادرگ  وا  رخسم  ار  يرگید  ناوید  و 
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ام شـشخب  هک  اریز  اـمن  عنم  رادزاـب و  یهاوخ  سک  ره  زا  نک و  اـطع  یهاوخ  سک  ره  رب  تسا  اـم  شـشخب  اـطع و  اـهنیا  نامیلـس ) يا  )
(39  ) تسا باسحیب 

(40  ) دوب دهاوخ  یبوخ  تشگزاب  یتلزنم و  ردق و  ام  دزن  نامیلس  يارب  زا  تقیقحب  و 
(41  ) دیامنیم هسوسو  نمب  هتخادنا و  بعت  جنرب و  ارم  ناطیش  هک  دناوخ  ار  دوخ  راگدرورپ  یتقو  ار  بویا  ام  هدنب  نک  دای  دّمحم  يا 

(42  ) دوب دهاوخ  ندیماشآ  ندومن و  لسغ  لحم  هک  درس  اجنیا  رد  تسا  ياهمشچ  نیمزب  نزب  ار  تیاپ  متفگ 
(43  ) اهلقع نابحاص  يارب  تسا  يزردنا  رکذت و  ام و  زا  دوب  یششخب  تمحر و  هکنیا  میدیشخب و  يوب  ار  اهنآ  دننام  وا و  ناسک  و 

(44  ) ناگهدـننک ربص  زا  میاهتفای  ار  وت  ام  هک  اریز  وشم  راکهانگ  مسق ) كرت  رب  و   ) يوب نزب  و  ریگب ) بوچ  زا   ) ياهتـسد دوخ  تسدـب  و 
(45  ) دوب هدننک  عوجر  قحب  وا  هک  اریز  دوب  ياهدنب  بوخ  بویا 

( انیب  ) ياهمـشچ و  طسبنم )  ) ياهتـسد ياراد  هک  ار  بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  ام  هدـنب  نک  داـی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 
(46  ) دندوب

(47  ) دشاب تمایق  ملاع  نم و  دای  نآ  هک  یتلصخب  میدینادرگ  صلاخ  ار  نانآ  ام  تقیقحب  و 
(48  ) دنیآ رامشب  نابوخ  ناگدیزگ و  رب  هلمج  زا  ام  دزن  ناربمیپ  نآ  اققحم  و 

(49  ) دندوب ناگدیزگرب  نابوخ و  زا  نانآ  مامت  هک  لفکلا  اذ  عسیلا و  لیعامسا و  نک  دای  دّمحم  يا 
(50  ) دوب دهاوخ  ییوکین  تشگزاب  ناراکزیهرپ  يارب  اققحم  و  تسا ) يزردنا   ) رکذت و دش  هتفگ  هک  ییاه  هکنیا 

(51  ) هدش هدوشگ  نانآ  يارب  تسا  اهنآ  هاگتماقا  هک  ندع  تشهب  ياهرد  هک 
(52 ( ) دنباییم  ) دننک بلط  تقو  ره  هک  هدیدرگ  ایهم  اهنآ  دزن  ذیذل )  ) تابورشم رایسب و  ياههویم  هدومن و  هیکت  تشهب  نآ  رد  و 

(53  ) دنشابیم مه  نس  مه  هتسب و  ورف  دوخ  نارهوش  ریغ  زا  ار  دوخ  رظن  هک  نایروح )  ) تسا اهنآ  دزن  و 
باسح زورب  صوصخم  هک  تسا  ییاههدعو  نآ  اهنیا 

153 هحفص : 
(54  ) دش هداد  هدعو  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  و  تسا ) تمایق  زور  ینعی  )

(55  ) دوب دهاوخن  یندش  مامت  دوب و  دهاوخ  ام  يزور  اهتمعن  هکنیا  دنیوگ ) تشهب  لها  ایوگ  )
(56  ) دیماجنا دهاوخ  رش  يوسب  ناگهدننک  نایغط  تشگزاب  اققحم  و  تسا ) ناراکزیهرپ  يارب  اهنیا  )

(57  ) دوب دهاوخ  یهاگ  ياج  شارف و  دب  خزود  دنیآ و  رد  نآ  رد  هک  تسا  یمنهج  نآ  و 
(58  ) دنشچب دیاب  هدیدنگ  كرچ  قاسغ  ناشوج و  مرگ  بآ  زا  هک  ناراکهانگ )  ) ءازج تسا  هکنیا 

( هدیدرگ ایهم  نانآ  يارب  ( ) گنر نر   ) اهنیا تفج  اهباذع و  نیمه  لکش  زا  رگید  ياهباذع  و 
(60  ) دنیآ رد  شتآ  رد  امش  اب  ابحرم  نودب  یتخس  جنرب و  هک  دنشابیم  یتعامج  نانیا  و 

یهاگرارق دب  سپ  دیتخادنا  شیپ  ام  يارب  ار  اهباذع  هکنیا   ) هک دیئامش  تسین  امـش  يارب  يدمآ  شوخ  دنیوگ  تعامج  نآب  منهج ) لها  )
(61  ) هدیدرگ ایهم  ام  يارب 

(62  ) نادرگ ربارب  ود  دندوب  ام  ياوشیپ  ءاسؤر و  هک  ییاهنآ  باذع  ام  راگدرورپ  يا 

تایآ حیضوت 

هراشا
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هراشا

تکلمم و دوخ  راگدرورپ  زا  یلوا  كرت  زا  هبوت  زا  دعب  ع )  ) نامیلس ترـضح  يِدَعب  نِم  ٍدَحَِأل  یِغَبنَی  ًاکُلم ال  ِیل  بَه  َو  ِیل  رِفغا  ِّبَر  َلاق 
. دیدرگ دهاوخن  یتنطلس  نینچ  راوازس  یسک  وا  زا  دعب  هن  شتایح و  رد  هن  هک  يروطب  دشاب  شدوخب  صوصخم  هک  دبلطیم  تنطلس 

لاؤس

َو یفلَُزل  انَدـنِع  َُهل  َّنِإ  َو   ) هدومرف وا  هراب  رد  هروس  نیمه  ( 39  ) هیآ رد  هک  تیدـنع  ماقم  نأش و  ّولع  نآب  ع )  ) نامیلـس لثم  يربمیپ  هنوگچ 
( ٍبآَم َنسُح 

154 هحفص : 
بتارمب هکنآ  ول  لماک و  ناسنا  نأش  هکنیا  اب  دشابن  يدحا  راوازـس  هک  یتنطلـس  مهنآ  دـیامن  يریگناهج  تنطلـس و  يوزرآ  تسا  نکمم 

هک ددرگ  یهلا  لامج  هتفیـش  نانچ  یتسیاب  هکلب  دشاب  هتـشاد  هجوت  ادخ  ریغب  هک  دوب  دهاوخن  راوازـس  دور  امـشب  توبن  هبترم  نود  رایـسب 
. يراد تکلمم  ياج  هچ  دیامن  شومارف  مه  ار  دوخ  یتح 

( خساپ )

روماب يو  لد  حور و  هک  تسا  هکنیا  زا  رتالاب  لجا و  یبن  نأـش  هک  اریز  دوش  هداد  یتبـسن  نینچ  تسین  راوازـس  نامیلـس  لـثم  یتیـصخشب 
دنارورپـب دوخ  لد  رد  ار  ریغ  زا  يرترب  ددرگ و  يزیچب  لـیام  هاوخلد  ياوه و  يور  زا  هدـیدرگ و  لـیام  یناـسفن  ظوـظح  یعیبـط و  یناـف 

. دوب دهاوخن  نینچ  زگره 
تیالو بحاص  نانآ  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  يداع  نامدرم  لثم  ناربمیپ  بلط  قوذ و  الوا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  لاکـشا  هکنیا  عفر  رد  و 
يوطنم يزومر  رارـسا و  ناراوگرزب  نآ  لاـعفا  لاـمعا و  رد  دوب و  دـنهاوخ  تمـصع  ماـقم  ياراد  هیهلا و  هیتوربـج  تافـص  رهظم  هیلک و 

. دربب یپ  اهنآ  لامعا  رارساب  دناوتن  زگره  تسین  نانآ  هبترم  رد  هک  یسک  تسا  ناشدوخب  رصحنم  هک  هدیدرگ 
قحب دنونش ، قحب  دنیوگ ، قحب  دناهدیدرگ ، یلاعت  قح  رد  یناف  نانآ  هک  تسا  هکنیا  میئوگب  اهنآ  هراب  رد  میناوتب  ام  هک  يردق  نآ  ایناث  و 

رگا تسا  یبوبر  رهاظم  زا  يرهظم  یهلا و  فاصوا  هدنیامن  دوخ  ردقب  يدوجوم  ره  نوچ  و  دـننکیم ، شهاوخ  قحب  دـنیامنیم ، كاردا 
ترـضح ضرغ  تسا  نکمم  دـننیب و  یناـمحر  تاـضویف  یهلا و  فاـصوا  نآ  رد  دنتـساوخیم  دـیاش  دـنبلطب  يزیچ  يویند  روما  زا  ناـنآ 

دوخ تنطلس  رد  ددرگ و  یهلا  تنطلس  هدنیامن  رهظم و  هک  هدوب  نینچ  دشاب  اهتنطلس  مامت  قوف  ام  هک  یتنطلس  نینچ  بلط  زا  ع )  ) نامیلس
دوجو تیفرظ  ءاـعو و  ردـقب  رگم  تسین  نکمم  وا  تافـص  یلاـعت و  قـح  ییاسانـش  يدـحا  يارب  هک  اریز  درگنب  ار  ادـخ  یقیقح  تنطلس 

ربمغیپ روهشم  ثیدح  رد  هک  تسا  هکنیا  هدینادرگ  جردنم  يو  رد  هدومن و  هضافا  يوب  هک  یتالامک  ردقب  شدوخ و 

155 هحفص : 
هدومرف

( هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  )
هنیآ دشاب  رتلماک  رتیفـصم و  ردق  ره  یناسنا  حور  دوب  دهاوخ  يو  یبرم  دجوم و  لامک  هنیآ  سک  ره  یناسفن  تالامک  سفن و  هک  اریز 
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راهچ لاؤس  هکنیا  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  دوب ، دـنهاوخ  یهلا  فاـصوا  متا  رهظم  ناربمیپ  دـهدیم و  هئارا  رتهب  ار  دوخ  ءدـبم  تـالامک  دـننام 
. دیامن عوجر  اج  نآب  دهاوخ  سک  ره  هدش  هداد  رگید  باوج 

وا رماب  شمارآ  یمرنب و  هک  دیدرگ  وا  رخسم  داب  دیسر و  تباجا  فدهب  نامیلس  ياعد  َباصَأ  ُثیَح  ًءاخُر  ِهِرمَِأب  يِرَجت  َحیِّرلا  َُهل  انرَّخَـسَف 
. هتشاذگ وا  رایتخا  رد  مسق  ود  ره  هک  اریز  ًۀَفِصاع ) َحیِّرلا  َنامیَلُِسل  َو   ) هدومرف هک  هیآ  نآ  اب  تسین  یفانم  هیآ  هکنیا  دومنیم و  تکرح 

هلمج زا  دندومنیم  انب  یلاع  ياهانب  يو  نامرفب  هک  دینادرگ  ع )  ) نامیلس رخـسم  ار  نیطایـش  ناوید و  زین  ٍصاّوَغ و  َو  ٍءاَّنب  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو 
. دندومن انب  شترضح  رماب  ناوید  هک  دوب  سدقملا  تیب  اهنآ 

. دننکن داسف  هک  دینادرگ  هتسب  ریجنز  لغ و  رد  ار  رورش  ناوید  ناینج و  زا  رگید  هتسد  ِدافصَألا و  ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو 
ار يوق  تادوجوم  هکنیا  میدومن و  اطع  وتب  ار  للجم  تنطلس  هکنیا  هک  دسریم  باطخ  نامیلـسب  ٍباسِح  ِریَِغب  کِسمَأ  َوأ  ُننماَف  انُؤاطَع  اذه 

. امن عنم  یهاوخ  سک  ره  زا  نک و  ششخب  یهاوخ  هچ  ره  هک  رهب  میداهن  وت  رادتقا  فک  رد  ار  نآ  رایتخا  میدینادرگ و  وت  رخسم 
ار يو  يویند  تنطلـس  هتـشاد ) تیدنع   ) ماقم یلاعت  قح  دزن  نوچ  هک  تسا  نامیلـس  دنلب  ماقمب  هراشا  ٍبآَم  َنسُح  َو  یفلَُزل  انَدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 

. دینادرگن هتساک  وا  يورخا  یناحور  ماقم  زا 

156 هحفص : 
ار دوخ  یمارگ  ربمیپ  نامیلـس  دواد و  ناتـساد  زا  دعب  یلاعت  يادخ  ٍباذَع  َو  ٍبُصِنب  ُناطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ذِإ  َبوُّیَأ  انَدـبَع  رُکذا  َو 

. مینکیم لقن  ار  نآ  ناتساد  زا  يرصتخم  تسا  ینالوط  نآ  تیاکح  نوچ  و  ع )  ) بویا ترضح  تشذگ  رسب  دیامنیم  رادربخ 
طول دالوا  زا  ردام  فرط  زا  دیـسریم و  ع )  ) میهاربا نب  قاحـساب  وا  تبـسن  تشپ  راهچب  ردپ  فرط  زا  ع )  ) بویا دـنیوگ  نینچ  نیرـسفم 
رـسپ میهاربا  رتخد  يو  دـنیوگ  یـضعب  همحر و  مانب  يو  نز  تشاد و  توبن  ماقم  مه  دوب و  رایـسب  دالوا  لام و  بحاـص  مه  وا  دوب و  (ع )

. دروآ رتخد  تفه  رسپ و  تفه  وا  زا  دوب و  فسوی  نب  اشیم  ریخام  رتخد  رگید  لوقب  دوب و  فسوی 
رادربخ یحو  قیرط  زا  يزور  دومنیم  ناوارف  کمک  نادنمتسم  ناریقفب و  تشاد و  ناوارف  تورث  رایسب و  دالوا  ع )  ) بویا دنیوگ  هصالخ 

بوخ دـسریم  تسود  زا  هچنآ  تفگ  بویا  شاب  ءالب  دعتـسم  تسا  شیامزآ  ءالب و  عقوم  لاح  هدیـسر و  رـسب  تمعن  ماـگنه  هک  دـیدرگ 
لاحب لاح  همه  رد  دـیدرگ و  ضرمب  التبم  زین  شدوخ  دـندرم و  يو  نادالوا  دـش و  فلت  وا  لام  هک  یتقو  ات  دـیدرگ  ءالب  هداـمآ  تسا و 
ضرم هک  دننکیم  لقن  هّللا  دبع  زا  دناهتفگ و  لاس  تفه  یضعب  لاس و  هس  یضعب  ار  وا  ضرم  تدم  دوب و  لوغشم  يرازگرکـش  تدابع و 

. دوب هتفرگ  ار  وا  لد  نابز و  زا  ریغ  يو  مادنا  مامت  ضرم  دنیوگ  دیشک و  لوط  لاس  تفه  وا 
نآ تبیـصم  ءالب و  نوچ  مراد و  زیچ  همه  مراد  ار  وت  نوچ  ایادـخ  تفگیم  دومنیم و  رکـش  رتشیب  وا  دـشیم  رتدایز  يو  رب  ءـالب  ردـق  ره  و 

دیدرگ رومأم  ادخ  رماب  دیاش  تقو  نآ  دیدرگ  بوسحم  نیرکاش  زا  دـمآ و  نوریب  ناحتما  هتوب  زا  یگتـسیاش  روطب  بویا  دیـسر و  اهتنمب 
دوصقم هتخادنا و  یتخسب  هسوسوب  ارم  ناطیـش  تفگ  دومن و  تاجانم  هک  دوب  هکنیا  دیامنب  تیفاع  بلط  ادخ  زا  دنک و  اعد  دوخ  هراب  رد 

ار اهنآ  ربص  هسوسوب  ددرگ و  بلاغ  یهلا  يایلوا  رب  ءالب  تدش و  عقوم  رد  هک  هدمآ  شتسدب  تقو  هک  دشاب  ینج  ناطیش  دیاش  ناطیش  زا 
. دربب

157 هحفص : 
دندرکیم دمآ  تفر و  وا  دزن  یهاگ  هک  رفن  هس  رگم  دندیمر  يو  زا  نادیرم  زا  مدرم  مامت  دنیوگ  هک  دشاب  یسنا  ناطیـش  دوصقم  دیاش  و 

. دنادرگیم بذعم  یباذع  نینچب  ار  يو  دنوادخ  هنوگچ  دشاب  ربمیپ  بویا  رگا  تفگ  نارگیدب  اهنآ  زا  یکی 
. دسریم باطخ  يوب  یهلا  تمحر  ردصم  زا  تقو  نآ  دیوجیم  ءافش  بلط  ادخ  زا  دیامنیم و  تاجانم  ادخ  رماب  بویا  هک  دوب  هکنیا 
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مامت دومن  لسغ  نآ  رد  دمآ  نوریب  یبآ  همـشچ  دز  نیمزب  ار  دوخ  ياپ  یلاعت  قح  رماب  بویا  ٌبارَـش  َو  ٌدِراب  ٌلَسَتغُم  اذـه  َِکلجِِرب  ضُکرا 
. تفای افش  زین  ینطاب  ضارما  زا  دیماشآ  نآ  زا  یفک  دیدرگ و  فرطرب  نآ  يرهاظ  ضارما 

هدـش هتفرگ  يو  زا  ناحتما  شیامزآ و  نامز  رد  هچنآ  داد  ار  دوخ  ناحتما  یبوخب  ع )  ) بویا هکنآ  زا  سپ  مُهَعَم  مُهَلثِم  َو  ُهَلهَأ  َُهل  اـنبَهَو  َو 
. دینادرگ رب  يوب  هدومن  تبث  نیرباص  ناوید  رد  ار  وا  مسا  هکنآ  زا  سپ  ششخب  مرک و  يور  زا  نانم  يادخ  دوب 

لقع و نابحاص  يارب  تسا  يزردنا  رکذت و  نیرباص و  يارب  تسا  یلـضفت  تمحر و  شـشخب  هکنیا  ِبابلَألا و  ِیلوُِأل  يرکِذ  َو  اّنِم  ًۀَمحَر 
عزف عزج و  ددرگیم  دیدپ  نانآ  يارب  هک  یتابیصم  اهءالب و  رد  هک  هدومرف  ررقم  یشاداپ  هچ  نیرباص  يارب  دنوادخ  دننادب  هک  نادنمشناد 

. دوب دهاوخ  هارمه  یشاداپ  ار  یتبیصم  ره  يرجا و  یئالب  ره  ءازاب  هک  دننادب  دنیامنن و 
تدش عقوم  رد  هک  دننکیم  لقن  نینچ  سابع  نبإ  زا  هیآ  هیجوت  رد  نیرسفم  ًاِرباص  ُهاندَجَو  ّانِإ  ثَنَحت  َو ال  ِِهب  بِرـضاَف  ًاثغِـض  َكِدَِیب  ذُخ  َو 

هجلاـعم ار  وا  نم  دوش  بوخ  ترهوش  یهاوـخ  رگا  تفگ  دـمآ و  يو  دزن  یعیبـط  تروـصب  ناطیـش  دـیدرگ  هراـچیب  شنز  بوـیا  ضرم 
بویا تفگ  ع )  ) بویاب یتقو  درک  لوبق  وا  نز  مداد و  افش  ار  وا  نم  دیوگب  دش  بوخ  یتقو  هکنآ  طرشب  منکیم 

158 هحفص : 
. دز مهاوخ  بوچ  دص  ار  وت  هک  دومن  دای  مسق 

نکل درک  لوبق  لوا  نز  منادرگ  در  ار  امش  دالوا  لام و  مهد و  افـش  ار  ترهوش  ات  نک  هدجـس  نمب  تفگ  بویا  نزب  ناطیـش  رگید  لوقب 
فرط زا  هک  دوب  هکنیا  منزیم  دح  بوچ  دصب  ار  وت  هک  دومن  دای  مسق  بویا  تفگ  بویا  ترـضحب  یتقو  دومن  هبوت  هدش و  نامیـشپ  اروف 

هک نزب  واب  هبترم  کـی  ریگب و  دوخ  تسدـب  دـشاب  هناد  دـص  هک  اـمرخ  کـشخ  شیـشح  زا  ياهتـسد  هک  دیـسر  روتـسد  يوب  یلاـعت  قح 
. یشاب هدرکن  مسق  تفلاخم 

هتوب زا  هک  اریز  دوب  ياهدـنب  بوخ  ع )  ) بویا هدوـمرف  وا  تلیـضف  ماـقم  رد  تاـیلب  رد  ع )  ) بوـیا ربـص  ناـیب  زا  دـعب  ٌباّوَأ  ُهَّنِإ  ُدـبَعلا  َمِعن 
. دوب نارگن  وا  يوسب  شلد  يور  قحب و  هجوت  تایلب  مامت  رد  دمآ و  رد  بوخ  ناحتما 

شرارـسا زا  یکی  تسا و  رظن  رد  یگرزب  هدـئاف  دـصقم و  هکلب  تسین  یناوخهصق  هتبلا  ناربـمیپ  ناتـساد  ناـیب  زا  ضرغ  هک  تسناد  دـیاب 
رد هچنآ  ات  دندرگ  هدرشف  راگزور  راشف  رد  دندرگ و  ورب  ور  گرزب  تایلب  اب  یتسیاب  گرزب  صاخـشا  دوش  هتـسناد  هک  دشاب  هکنیا  دیاش 
رـس اهنآ  لمع  ات  ددرگ  زراب  رهاظ و  نانآ  تیدوبع  يرابدرب و  ربص و  ماقم  زین  دـیامن و  روهظ  زورب و  هدـش  هتفهن  اـهنآ  نومک  دادعتـسا و 

ياراد یـسک  تهج  نودب  دننادب  هکنیا  ات  دـننایامنب  مدرمب  ار  یتسرپادـخ  زین  لمع  هار  زا  راتفگ و  قیرط  زا  هفاضاب  دوشب و  نارگید  قشم 
. دراد مزال  تایلب  رب  ربص  ناوارف و  هدهاجم  دیدرگ  دهاوخن  ياهبتر  ماقم و 

ار يو  هنالداع  يرواد  تواضق و  ملع  تمکح و  رب  هوالع  دوادـب  عجار  هداد  زایتما  نارگید  زا  یلئاـضفب  ار  دوخ  ناربمیپ  تاـیآ  هکنیا  رد 
دشاب تلزنم  برق و  ماقم  هک  تلیضف  نیمه  ییاذک  تنطلس  رب  هفاضاب  زین  نامیلـس  هراب  رد  هدوتـس و  تشگزاب ) نسح  برق و  تیدنعب و  )

هک  ) هدومرف یفرعم  ار  وا  يرگید  تلیـضفب  هدروآ  رامـشب  نیرباص  زا  ار  يو  هکنآ  زا  سپ  بویاب  عجار  هدـینادرگ و  ءارجا  زین  وا  هراـب  رد 
یتخس و لاح  رد  هک  دومنیم ) تشگزاب  یلاعت  قحب  رایسب  هک  دوب  ياهدنب  بوخ  بویا 

159 هحفص : 
. دوب نارگن  یلاعت  قح  يوسب  شلد  يور  هشیمه  مه  ضرم 

لاؤس
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یتبیـصم یئـالب و  نینچب  يرگید  ددرگ و  دـنمجرا  ییاذـک  تنطلـس  نینچب  دـیاب  یکی  بوـیا  يرگید  نامیلـس و  یکی  ربـمیپ  ود  روـطچ 
. دوش هدومزآ 

خساپ

نکن ناـمگ  نیکب ) سنا  هن  رهمب  شتآ  هن   ) دروآیمرد شیاـمزآ  ضرعم  رد  يروـط  ار  یـسک  ره  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  دـنوادخ 
هفیظو اب  دسرب و  یماقم  نینچب  هک  یسک  دشاب  بویا  يالب  زا  مک  هدروآ  رد  ناحتما  ضرعم  رد  ار  يو  هداد و  نامیلـسب  هک  یتنطلـس  ءالب 

یناف دـناد و  چـیه  هکلب  لیلذ  دـبع  کی  یلاعت  قح  لباقم  رد  ار  دوخ  دـنامن و  زاب  قلخ  داشرا  تلاسر و  غیلبت  زا  يو  يراد  ناـهج  نیگنس 
رتوکینب تسا  یهلا  رکـش  راوازـس  هچنآ  یتسردب و  زین  درگنب و  ار  ادخ  رادـتقا  تنطلـس و  دوخ  تنطلـس  رد  دـنیب و  هّللا  یلا  ریقف  فرص و 

. تفر دهاوخ  رامشب  تاناحتما  نیرتالاب  زا  هکنیا  دیامن  ءادا  یهجو 
. دهدیم رکذت  ار  ناراوگرزب  نآ  دنلب  ماقمب  عجار  یلیاضف  هدومن و  عمج  مه  اب  ار  ماقم  یلاع  ناربمیپ  زا  رفن  دنچ  ریخا  هیآ  هکنیا  رد  و 

دی بحاص  ناربمیپ  هکنیا  دناهتفگ  هیآ  حیضوت  رد  نیرسفم  زا  یضعب  ِراصبَألا  َو  يِدیَألا  ِیلوُأ  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  انَدابِع  رُکذا  َو 
. دندیناسریم مدرمب  ار  یهلا  ماکحا  دندوب و  تریصب  بحاص  نید  رد  دندومنیم و  یتسد  شیپ  کین  لامعا  رد  تدابع و  رد  ینعی  دندوب 

. هداد زایتما  مدرم  یقاب  زا  یلیاضفب  ار  نانآ  هدمآرب و  ناراوگرزب  نآ  یصوصخ  تافص  ناربمیپ و  نأش  ّولع  تمظع و  ماقم  رد  هیآ  ارهاظ 
یسک يرظن  لقع  رگید  یلمع و  لقع  یکی  دننادیم  یساسا  طرـش  ناربمیپ  هراب  رد  نییهلا  يامکح  هک  یماقم  ود  نآب  دشاب  هراشا  دیاش  و 

. دشاب هدیسر  لامک  دحب  تلیضف  ود  هکنیا  رد  هک  یتقو  رگم  دیسر  دهاوخن  تلاسر  بصنمب  يربمیپ و  ماقمب 

160 هحفص : 
يادـخ نذاب  تانیاک  هدام  هک  دـشاب  دـنمورین  يوق و  نانچ  یتسیاب  هلاـمع  هوق  توق  رد  یبن  دـنیوگ  هلاّـمع  هوق  ار  نآ  هک  یلمع  لـقع  رد 

دهد لکش  رییغت  نانآب  دناوتب  دیامنب  ءاضتقا  تحلـصم  هک  ییاج  رد  ددرگ و  اهنآ  رد  فرـصتم  دندرگ و  يو  رما  رخـسم  وا و  عیطم  یلاعت 
. تسا هتفرگ  رارق  هیاپ  نیمه  يور  تازجعم  لوصا  دروآ و  رد  ار  نانآ  دناوت  دهاوخب  یلکش  رهب  ینعی 

يو دزن  اهنآ  رثکا  اب  تامولعم  مامت  دیآ و  رامـشب  شنامز  لها  مامت  زا  لضفا  یملع  لامک  رد  هک  دشاب  يوق  نانچ  يرظن  لقع  توق  رد  و 
دوخ یناسفن  یعیبط و  ياوق  مامت  رب  ددرگ  یلوتسم  يو  لقع  دشاب و  رضاح  هشیمه  سدح  ای  لیـصحت  قیرط  زا  هن  وا  هضافا  یهلا و  دییأتب 

. دشاب شیعیبط  ياوق  سفن و  کلام  و 
. دوب دهاوخ  ناراوگرزب  نآ  يرظن  لقع  توقب  هراشا  ِراصبَألا ) َو   ) یلمع لقع  توقب  هراشا  يِدیَألا ) ِیلوُأ   ) ریسفت هکنیا  رب  انب  و 

رامشب يرـشب  بقانم  لیاضف و  مامت  قوف  هک  يرگید  تلیـضف  ِرایخَألا  َنیَفَطـصُملا  َنَِمل  انَدنِع  مُهَّنِإ  َو  ِراّدلا  يَرکِذ  ٍۀَِصلاِخب  مُهانـصَلخَأ  ّانِإ 
لد بلق و  هدیدرگ و  هتـسراو  تعیبط  شغ  لغ و  ره  زا  اهنآ  هک  اریز  دـندوب  اراد  ار  نآ  ءالعا  هبترم  ناربمیپ  تسا و  صولخ  هبترم  دوریم 
عقاو یهلا و  تمحر  راوج  یلاـعت و  قح  يوـسب  قـلخ  داـشرا  هفیظو و  ماـجنا  یگدـنب و  طـقف  ناـشمه  هتـشگ و  یلاـخ  زیچ  همه  زا  ناـنآ 

هک دـیامنیم  یفرعم  ار  نآ  هیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  تسا  اهنآ  يورخا  تداعـس  ینابر و  تادـییأت  یهلا و  تاحفن  ضرعم  رد  نآ  ندـیدرگ 
. تفر دنهاوخ  رامشب  قلخ  نیرتفیرش  نابوخ و  ناگدیزگرب و  زا  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ 

ناربمیپ یقاب  هک  هدومن  دوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسرب  باطخ  ِرایخَألا  َنِم  ٌّلُک  َو  ِلـفِکلا  اَذ  َو  َعَسَیلا  َو  َلیِعامـسِإ  رُکذا  َو 
قوفت و ناشنامز  لها  مامت  رب  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  توق  رد  نابوخ و  ناـکین و  زا  اـهنآ  ماـمت  هک  نادـب  ریگب و  رظن  رد  زین  ار  یمارگ 
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هروس رد  هک  يروطنامه  هچ  رگا  دندیدرگیمن  قلخ  ییاوشیپ  رادهدهع  تلاسر و  قیال  زگره  دندوبن  نینچ  رگا  دنتشاد  يرترب 

161 هحفص : 
هدرب مان  هک  یساسا  طرش  ود  هکنیا  رد  نکل  هدوب  رایسب  تاجرد  اهنآ  نیب  ٍضَعب ) یلَع  مُهَـضَعب  انلَّضَف  ُلُسُّرلا  َکِلت   ) هدومرف هیآ 154  هرقب 

تقبـس ناشنامز  لها  رب  تلیـضف  هکنیا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  دنتـشاد و  تکرـش  اـهنآ  همه  دـشاب  یلمع  لـقع  يرظن و  لـقع  توق  هک  دـش 
. دندومنیم

نارگید زا  دـیاب  زین  هکنیا  رد  هک  تسا  ناـنآ  یعیبـط  ياوق  يـالیتسا  هساّـسح و  هوق  دـشاب  اراد  يربـمیپ  ره  یتسیاـب  هک  يرگید  تفـص  و 
. دندرگن هدنامزاب  دنروآ و  بات  رافک  يافج  رب  هتشاد و  تلاسر  راب  لمحت  بات  دنناوتب  یبوخب  هکنآ  ات  دنشاب  هتشاد  زایتما  يرترب و 

رکذت ار  ییاوقت  نامیا و  اب  نامدرم  ماقم  نانآ  هتـسجرب  تافـص  ناربمیپ و  دنمجرا  ماقم  نایب  زا  سپ  ٍبآَم  َنسَُحل  َنیِقَّتُمِلل  َّنِإ  َو  ٌرکِذ  اذـه 
راک ماجنا  رـس  تشگزاب و  هک  دیامنیم  هراشا  نانآ  هجرد  ماقم و  ناراکزیهرپ و  تافـص  ضعبب  دوب و  دنهاوخ  نانآ  هبترم  نود  هک  دهدیم 

. دیدرگ دهاوخ  تلیضف  تداعس و  ریخب و  اهنآ 
یمیـسن نآ  نیحایر  اهلگ و  زا  ایند  تایح  نیمه  رد  دـیاشگیم و  دوخ  يورب  ندـع  تشهب  زا  يرد  یکین  لمع  رهب  راـکزیهرپ  نمؤم  يرآ 

. دوب دهاوخ  دنسروخ  ظوظحم و  رورسم و  هشیمه  نآ  زا  دسریم و  شناج  ماشمب 
هک تسا  ییاهتمعن  نایتشهب و  تاماقم  ضعبب  هراشا  ٌبارتَأ  ِفرَّطلا  ُتارِـصاق  مُهَدنِع  َو  ٍبارَـش  َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَـهِکاِفب  اهِیف  َنوُعدَـی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم 

هتـشرس اهنآ  کین  لامعا  زا  هک  ینایروح  ذـیذل و  تابورـشم  شخب و  تذـل  رایـسب  ياههویم  عصرم و  ياهتخت  زا  هدومن  اـیهم  اـهنآ  يارب 
. دنراد هتسب  مشچ  ریغ  زا  هک  دناهدش 

لها يارب  تمایق  رد  الاب  هیآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  ییاهتمعن  نآب  هراشا  اذه )  ) ٍدافَن نِم  َُهل  ام  اُنقزَِرل  اذـه  َّنِإ  ِباسِحلا ، ِموَِیل  َنوُدَـعُوت  ام  اذـه 
ییاهتمعن نینچ  یتقو  هک  دشاب  تشهب  لها  راتفگ  دیاش  اُنقزَِرل ) اذه  َّنِإ   ) هدش هدامآ  يوقت 

162 هحفص : 
هکنیا هدـش و  هداد  هدـعو  امب  ایند  رد  ناربمیپ  نابزب  هک  تسا  یتالـضفت  ناـمه  اـهنیا  دـنیوگ  رورـس  تجهب و  يور  زا  دـنیامنیم  هدـهاشم 

. دوب دهاوخن  یلاوز  ءانف و  ار  نآ  هک  تسا  ام  یگشیمه  يزور 
يوقت لها  يارب  هک  تسا  ام  شـشخب  ءاطع و  دش  هتفگ  هچنآ  دـشاب  هدومرف  هک  دـشاب  یلاعت  قح  مالک  دـناهتفگ  یـضعب  هچنانچ  دـیاش  و 

. دوب دهاوخن  یندش  مامت  هک  تسا  یگهشیمه  یمئاد و  دوب و  دهاوخ  تباث 
مغ و نآ  لباقم  درادن و  روصت  تشهب  رد  نانآ  ندوب  دلخم  زا  رتدـنمجرا  یلـضفت  رتالاب و  یتمعن  نایتشهب  يارب  هک  تسا  ادـیوه  رهاظ و 

. دوب دهاوخن  نانآ  یمئاد  باذع  منهج و  رد  اهنآ  دولخ  زا  رتالاب  زین  نایمنهج  يارب  یئالب  هودنا و 
نامدرم ناراکزیهرپ و  تشگزاب  هک  يروطنیمه  ٌقاّسَغ  َو  ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَیلَف  اذه  ُداهِملا  َسِئبَف  اهَنوَلصَی  َمَّنَهَج  ٍبآَم ، َّرََـشل  َنیِغاّطِلل  َّنِإ  َو  اذه 

هن هدینـش و  یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ  هن   ) هدومرف نآ  فصو  رد  رگید  ياج  رد  هک  تسا  ییاذـک  ياهتمعن  نآ  اب  ندـع  تشهب  يوقت  اب 
. هدومن روطخ  يدحا  رطاخب 

نانآ دورو  دـندیدرگن  ادـخ  رما  عیطم  هدومن و  یـشکرس  وا  ءارفـس  تعاطا  یهلا و  نامرف  زا  هک  یناسک  نآ  ناگدـننک  ناـیغط  تشگ  زاـب 
بآ نانآ  بورـشم  هدیدنگ و  كرچ  اهنآ  كاروخ  هک  تسا  یهاگرارق  هراوهگ و  هاگلزنم و  دب  منهج  دوب و  دهاوخ  باذع  راد  منهجب و 

. دننادیواج منهج  رد  تسا و  ناشوج 
( رخآ  ) ءاّرق یقاب  دـشاب و  ربک )  ) لثم ثنؤم  عمج  هکنیا  رب  انب  دـناهدناوخ  فلا  مضب  رخا )  ) ار رخآ )  ) هرـصب لها  ٌجاوزَأ  ِِهلکَـش  نِم  ُرَخآ  َو 
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. اهنآ باذع  لکش  زا  رگید  عاونا  ینعی  دناهدومن  تئارق 
منهج هنزخ  زا  دـنیآ  رد  منهج  رد  ناشبقع  رد  نانآ  نیعبات  دـنزادنا و  خزودـب  ار  نیرفاک  ءاسؤر  یتقو  هک  هدـش  لـقن  نینچ  ساـبع  نبإ  زا 

ام بقع  زا  هک  ییاه  هکنیا  هک  دننک  لاؤس 

163 هحفص : 
مه لاح  دندوب  امـش  عبات  ایند  رد  نوچ  هک  دنـشابیم  یتعامج  نانیا  مُکَعَم ) ٌمِحَتقُم  ٌجوَف  اذه   ) دیوگ منهج  کلام  تقو  نآ  دننایک  دـندمآ 
. دوب دهاوخن  يدمآ  شوخ  تیحت و  نانیا  يارب  ینعی  ِراّنلا ) اُولاص  مُهَّنِإ  مِِهب  ًابَحرَم  ال   ) دنیوگ ءاسؤر  دندش  هدیشک  خزودب  امش  لابندب 

بیرف ار  ام  هک  دیاامـش  دابم  ییابحرم  تیحت و  ار  امـش  دـنیوگ  ءاسؤرب  نیعبات  ُرارَقلا  َسِئبَف  اَنل  ُهوُُمتمَّدَـق  ُمتنَأ  مُِکب  ًابَحرَم  ُمتنَأ ال  َلب  اُولاـق 
. دوب دهاوخ  یهاگ  رارق  دب  خزود  ام  يارب  میدمآ و  راتفرگ  هایس  زور  نیاب  میدیدرگ و  امش  عبات  تلاهج  ینادان و  يور  زا  ام  دیداد و 
دنیوگ دنراذگیم و  نیرفن  يانب  دننیب  هراچیب  راتفرگ و  باذع  رد  ار  دوخ  یتقو  نیعبات  ِراّنلا  ِیف  ًافعِض  ًاباذَع  ُهدِزَف  اذه  اَنل  َمَّدَق  نَم  انَّبَر  اُولاق 

نادرگ ام  باذع  ربارب  ود  ار  نانآ  باذع  دنداد  بیرف  ار  ام  دندوب و  ام  ياو  شیپ  هک  یناسک  ام  راگدرورپ  يا 

ات 88] تایآ 62  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ِراّنلا ِلهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  ( 63  ) ُراصبَألا ُمُهنَع  تَغاز  مَأ  ایِرخِس  مُهانذَخَّتَأ  ( 62  ) ِرارشَألا َنِم  مُهُّدُعَن  اّنُک  ًالاجِر  يَرن  اَنل ال  ام  اُولاق  َو 
(66  ) ُراّفَغلا ُزیِزَعلا  اَمُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ( 65  ) ُراّهَقلا ُدِحاولا  ُهّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  نِم  ام  َو  ٌرِذنُم  اَنَأ  امَّنِإ  ُلق  ( 64)

ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  ّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  نِإ  ( 69  ) َنوُمِصَتخَی ذِإ  یلعَألا  ِإَلَملِاب  ٍملِع  نِم  ِیل  َناک  ام  ( 68  ) َنوُضِرعُم ُهنَع  ُمتنَأ  ( 67  ) ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُلق 
(71  ) ٍنیِط نِم  ًارََشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  ( 70)

َنیِِرفاکلا َنِم  َناک  َو  َرَبکَتسا  َسِیلبِإ  ّالِإ  ( 73  ) َنوُعَمجَأ مُهُّلُک  ُۀَِکئالَملا  َدَجَسَف  ( 72  ) َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو  ُُهتیَّوَس  اذِإَف 
ُهَتقَلَخ َو  ٍران  نِم  ِینَتقَلَخ  ُهنِم  ٌریَخ  اَنَأ  َلاـق  ( 75  ) َنِیلاعلا َنِم  َتنُک  مَأ  َترَبکَتـسَأ  َّيَدَِـیب  ُتقَلَخ  اِمل  َدُجـسَت  نَأ  َکَعَنَم  ام  ُسِیلبِإ  ای  َلاق  ( 74)

(76  ) ٍنیِط نِم 
َنِم َکَّنِإَف  َلاـق  ( 79  ) َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ِینرِظنَأَـف  ِّبَر  َلاـق  ( 78  ) ِنیِّدـلا ِموَی  یلِإ  ِیتَـنَعل  َکـیَلَع  َّنِإ  َو  ( 77  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اهنِم  جُرخاَـف  َلاـق 

(81  ) ِمُولعَملا ِتقَولا  ِموَی  یلِإ  ( 80  ) َنیِرَظنُملا
َکَِعبَت نَّمِم  َو  َکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل  ( 84  ) ُلُوقَأ َّقَحلا  َو  ُّقَحلاَف  َلاق  ( 83  ) َنیِصَلخُملا ُمُهنِم  َكَدابِع  ّالِإ  ( 82  ) َنیِعَمجَأ مُهَّنَیِوغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق 

(86  ) َنیِفِّلَکَتُملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  ُلق  ( 85  ) َنیِعَمجَأ مُهنِم 
(88  ) ٍنیِح َدَعب  ُهَأَبَن  َّنُمَلعََتل  َو  ( 87  ) َنیَِملاعِلل ٌرکِذ  ّالِإ  َوُه  نِإ 

165 هحفص : 

همجرت

(63  ) میدروآیم رامشب  رارشا  زا  ار  نانآ  ایند ) رد   ) هک ار  ینادرم  مینیبیمن  هک  ار  ام  تسیچ  دنیوگ  منهج  لها 
(64  ) مینیبیمن ار  اهنآ  ام  دنتسه و  منهج  رد  ایآ  میتفرگیم  هیرخسب  ار  اهنآ  و 
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(65  ) تسا عقاو  ققحم و  هتبلا  دننکیم  عازن  لادج و  مه  اب  منهج  لها  هکنیا  و 
(66  ) راهق دحاو  يادخ  رگم  یهلا  تسین  هکنیا  و  باذع ) زا   ) منکیم دیدهت  ار  امش  طقف  نم  وگب  مدرم  نیاب  دّمحم  يا 

(67 ( ) تسا نابرهم  و   ) هدنزرمآ ردتقم و  بلاغ و  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  یبرم  وا 
(68  ) تسا یگرزب  ربخ  تمایق  تیاکح  وگب  نانآب  دّمحم  يا 

(69  ) دیئامنیم ضارعا  نآ  زا  امش  لاح  هکنیا  اب 
(70  ) دندومنیم لادج  مه  اب  نآ  لها  هک  یعقوم  نآ  دوبن  یلعا  إلمب  نم  يارب  یشناد  چیه  یحو ) زا  لبق  وگب  نانآب  )

(71  ) مشاب يرهاظ  هدننک  دیدهت  نم  هکنیا  رگم  تسا  هدشن  یحو  نمب 
(72  ) لگ زا  ار  يرشب  منکیم  قلخ  نم  تفگ  هکئالمب  وت  راگدرورپ  هک  یتقو  دّمحم  يا  نک  دای 

(73  ) دیشاب ناگ  هدننک - هدجس  وا  يارب  مدیمد  هخفن  يوب  مدوخ  حور  زا  دیدرگ و  هیوست  وا  ءازجا  یتقو 
(74  ) دندومن هدجس  مدآب )  ) اهنآ عیمج  هکئالم و  مامت  سپ 

(75  ) دوب نیرفاک  زا  دومن و  ربکت  هک  سیلبا  رگم 
وت ( 76  ) مدیرفآ دوخ ) تردق   ) تسد ودب  هک  يزیچ  نآب  يدومنن  هدجـس  هک  ار  وت  دش  عنام  زیچ  هچ  سیلبا  يا  دـسریم ) باطخ  سیلباب  )

(77  ) یشابیم نیرتیلاع  زا  وت  هکنآ  ای  يدومن  رابکتسا 
(78  ) كاخ زا  ار  مدآ  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  متسه  مدآ  زا  رتهب  نم  تفگ  ناطیش 

(79  ) ياهدش هدنار  وت  هک  اریز  ور  نوریب  تدوخ  ماقم  زا  سیلبا  يا  دسریم  باطخ  يدحا  لالج  ردصم  زا  )
(80 ( ) دوب دهاوخ  ققحم  وت  رب  تمایق  زور  ات  نم  تنعل  و 

(81  ) هد تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  ندش  هدنار  زا  سپ  ناطیش 
(82  ) یناگدش هداد  تلهم  زا  وت  اققحم  دومرف  ادخ 

(83  ) تسا نیعم  مولعم و  نم  دزن  هک  یتقو  عقوم و  ات 
(84  ) منادرگیم هارمگ  ار ) مدآ  ینب   ) مامت اققحم  هتبلا و  هک  وت  تمظع  تزعب و  مسق  تفگ  ناطیش 

يارب هک  یناسک  اهنآ  زا  وت  ناگهدنب  رگم 

166 هحفص : 
(85  ) دندیدرگ صلاخ  وت 

میوگیم یتسرد  تقیقح و  قحب و  قحب و  يادخ  منم  دومرف  ناطیش ) خساپ  رد   ) یلاعت يادخ 
(86  ) دینادرگ مهاوخ  رپ  ار  منهج  دناهدیدرگ  وت  عبات  هک  یناسک  وت و  زا  هتبلا  هک 

زا مدنبیمن و  دوخب  ار  تلاسر  نم  منکیمن و  لاؤس  دوخ  يارب  امـش  زا  يدزم  رجا و  تلاسر  غیلبت  يارب  نم  هک  وگب  مدرم  نیاب   ) دّمحم يا 
(78 ( ) ماهدرواین ار  نآرق  دوخ  شیپ 

(88  ) نایملاع لها  مامت  يارب  يزردنا  رکذت و  رگم  تسین  نآرق )  ) هکنیا و 
دیمهف دیهاوخ  ینامز  زا  دعب  ار ) نآ  تیناقح  و   ) نآرق هتبلا  و 

تایآ حیضوت 

رامع و لثم  یصاخشا  هک  دننکیم  صحفت  هچ  ره  دندرگیم  منهج  دراو  نایمنهج  یتقو  ِرارـشَألا  َنِم  مُهُّدُعَن  اّنُک  ًالاجِر  يَرن  اَنل ال  ام  اُولاق  َو 
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ترـسح ای  بجعت  يور  زا  دید  دنهاوخن  ار  اهنآ  زا  يرثا  دننیب  هب  ار  مالـسا  ردـص  نینمؤم  هکنیا  لاثما  دادـقم و  رذ و  ابا  لالب و  بیهص و 
. مینیبیمن میدرمشیم  رارشا  زا  ار  اهنآ  هک  ینامدرم  هکنیا  هک  ار  ام  تسیچ  دنیوگ 

. مینیبیمن ار  هعیش  ینعی  اهیضفار  ارچ  ام  دنیوگ  دندرگ  منهج  دراو  یتقو  اهینس  هدومرف  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 
هیلع رقاب  دّـمحم  ماما  هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  دوخ  دنـسب  هک  دـننکیم  لقن  نینچ  یـشایع  زا  ُراـصبَألا  ُمُهنَع  تَغاز  مَأ  ایِرخِـس  مُهانذَـخَّتَأ 
چیه رافک  هک  منکیم  دای  دـنگوس  ادـخب  دیئامـش و  هدـش  رکذ  هیآ  هکنیا  رد  هک  یلاجر  زا  راـفک  دوصقم  دومرف  دوخ  باحـصاب  مالّـسلا 

. دید دنهاوخن  منهج  رد  ار  امش  زا  يدرف 

167 هحفص : 
نانآ نوچ  ای  میدرکیم  هیرخس  نانآب  ام  ایآ  دنیوگ  دوخ  سفن  شنزرس  ماقم  رد  رافک  دشاب  هلصتم  ما  هکنیا  رب  انب  هدش  ریسفت  روط  ود  هیآ 

. میدرگ راتفرگ  یتخس  نیاب  زورما  هک  میدرک  نینچ  ارچ  میدرکیمن و  رظن  اهنآ  راتفگ  رد  الصا  دندومنیم  ریقح  ام  دزن 
ریقح ار  اـهنآ  نوـچ  دـنیوگ  هدوـمن و  ضارعا  اـیوگ  نآ  زا  سپ  میدوـمنیم  ءازهتــسا  ناـنآب  اـیآ  دوـشیم  نـینچ  دـشاب  هـعطقنم  ما )  ) رگا و 

. میدرکیمن هاگن  نانآ  رد  میدومنیم و  فرحنم  اهنآ  زا  ار  دوخ  ياهمشچ  میتشادنپیم 
ققحم هتبلا  ناربمیپ  تفلاخم  رب  نانآ  فسأت  مه و  اب  منهج  لها  ندومن  عازن  لادج و  ِراّنلا  ِلهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  نیقداصلا ) جـهنم  )

. دوب دهاوخ  تباث  و 
یّلـص دّمحم  يا  هک  هدومن  دوخ  یمارگ  ربمیپ  هب  باطخ  ناربمیپ  ناتـساد  نایب  زا  سپ  ُراّهَقلا  ُدِحاولا  ُهّللا  اَّلِإ  ٍهلِإ  نِم  ام  َو  ٌرِذـنُم  اَنَأ  امَّنِإ  ُلق 

ار امش  هک  ماهدیدرگ  لاسرا  امش  داشرا  يارب  یلاعت  قح  بناج  زا  طقف  نم  هک  نادرگ  رکذتم  ار  نانآ  وگب و  مدرمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نانیا دـیئامنیم  شتـسرپ  هک  ار  نآ  ریغ  ای  اهتب  هکنیا  هک  میامنب  امـش  دزـشوگ  مناسرتب و  دـیوشیم  راتفرگ  ناتلمع  شاداـپب  هک  باذـع  زا 
یهلا وا  زا  ریغ  تسا و  اهزیچ  همه  رب  بلاغ  رهاق و  هک  اتکی  يادخ  رگم  دـشاب  شتـسرپ  قحتـسم  هک  یهلا  تسین  دنتـسین  شتـسرپ  راوازس 

. دوب دهاوخن 
تسا نایملاع  مامت  هدنهد  شرورپ  هدننک و  تیبرت  هک  تسا  راهق  دحاو  يادخ  نامه  ُراّفَغلا و  ُزیِزَعلا  اَمُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر 

نینمؤـم هک  تسا  راـفغ  دـنايو و  طخـس  بضغ و  لومـشم  نیرفاـک  هک  تسا  بلاـغ  وا  تسا و  اـهنآ  نیب  هچنآ  نـیمز و  اهنامـسآ و  زا 
. دنیوا ترفغم  تمحر و  لومشم 

168 هحفص : 
امش هک  یمیظع  رما  نآ  گرزب و  ربخب  امن  رادربخ  ار  نیرفاک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  َنوُضِرعُم  ُهنَع  ُمتنَأ  ٌمیِظَع - ٌأَبَن  َوُه  ُلق 

ناتـساد اـی  دـینادرگیم  ور  هدومن  ضارعا  نآ  زا  راـفک  امـش  هک  تسا  نآرق  گرزب  ربـخ  زا  دوـصقم  یـضعب  لوـقب  دـیدینادرگ  ور  نآ  زا 
. دهدیم رکذت  نآرق  رد  هک  تسا  ناربمیپ 

ياهراچ جالع و  رگید  دیـسر  نآ  عقوم  یتقو  دیئامنیم  ضارعا  نآ  زا  لاح  دیـسر و  دیهاوخ  نآب  هتبلا  هک  تسا  تمایق  هعقاو  رگید  لوقب  و 
. دیرادن

لوـسر نم  هک  دـناسرب  مدرمب  هکنیا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  َنوُمِـصَتخَی  ذِإ  یلعَـألا  ِإَـلَملِاب  ٍملِع  نـِم  ِیل  َناـک  اـم 
دوخ رکفب  دوخ و  شیپ  زا  دیشابیم  نآ  ماجنا  رب  فظوم  هچنآ  ماکحا و  رشن و  رـشح و  تمایق و  ملاع  زا  میوگ  هچنآ  میامـش و  راگدرورپ 
چیه یحو  لوزن  زا  لـبق  نم  هدومرف  هک  تسا  هکنیا  مناـسرب  امـشب  ماهدـیدرگ  رومأـم  یلاـعت  قح  بناـج  زا  تسا و  یحو  هکلب  میوـگیمن 

. دندرکیم هلداجم  وگتفگ و  مدآ  هراب  رد  هکئالم  هک  یتقو  متشادن  الاب  ملاع  عاضوا  زا  یشناد 
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: دومرف هیآ 30  رد  مدآ  تقلخب  عجار  هکئالم  ضارتعا  ماقم  رد  هرقب  هروس  رد 
یلاعت يادخ  تقو  نآ  خـلا  َءامِّدـلا  ُکِفـسَی  َو  اهِیف  ُدِـسُفی  نَم  اهِیف  ُلَعَجت  َأ  اُولاق  ًۀَـفِیلَخ  ِضرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  َو  »

ناتدمآ و شیپ  زا  ار  امش  نم  هکنیا  يارب  هک  تسا  نیاب  هراشا  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  ّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  نِإ  مِِهئامـسَِأب » مُهِئبنَأ  هدومن  مدآب  باطخ 
مدآ و تقلخ  یگنوگچ  الاب و  ملاع  عاضوا  زا  ارم  مناـسرتب  دـیدرگ  دـهاوخ  امـش  ریگنماد  هک  ناتهدـیهوکن  لاـمعا  شاداـپب  هک  یباذـع 

. هدومرف معلطم  وا  تفارش 
دهاوـخ مدآ  تقلخ  زا  سپ  َنیِدِـجاس  َُهل  اوـُعَقَف  یِحوُر  نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو  ُُهتیَّوَـس  اذِإَـف  ٍنـیِط  نـِم  ًارََـشب  ٌِقلاـخ  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ذِإ 

رد دوخ  حور  زا  هک  تسا  ياهخفن  نآ  هدیدرگ و  یهلا  تفالخ  قیال  نیمز  رد  هک  ماهداهن  مدآ  رد  یتفارش  هچ  هک  دنایامنب  هکئالمب 

169 هحفص : 
وا ربارب  رد  یتسیاب  هدـش  هتـشاذگ  هعیدوب  مدآ  رد  هک  یهلا  حور  نآ  تفارـشب  دیـشابیم  العا  ءالم  ناکـس  هک  هکئـالم  امـش  مدـیمد و  يو 

. دیئامن هدجس 
ار مدآ  تفارش  دهاوخیم  تسا  تانکمم  تافص  زا  ءاربم  هزنم و  یلاعت  يادخ  تسا  یفیرـشت  هفاضا  شدوخب  حور  هفاضا  هک  تسا  یهیدب 

. هدینادرگ دوخ  هدنیامن  هفیلخ و  ار  يو  نیمز  رد  هک  تسا  یهلا  حور  نآ  يارب  دننادب  هک  دناسرب  هکئالمب 
دندومن هدجس  مدآ  هب  یندا  العا و  زا  هکئالم  مامت  یهلا  نامرفب  َنیِِرفاکلا  َنِم  َناک  َو  َرَبکَتـسا  َسِیلبِإ  ّالِإ  َنوُعَمجَأ ، مُهُّلُک  ُۀَِکئالَملا  َدَجَـسَف 

. درکن هدجس  هدومن و  تفلاخم  تسناد و  مدآ  زا  رتیلاع  رترب و  ار  دوخ  دومن و  ّربکت  هک  ناطیش  رگم 
عنام زیچ  هچ  هک  دسریم  زیمآ  طخـس  باطخ  سیلباب  َنِیلاعلا  َنِم  َتنُک  مَأ  َترَبکَتـسَأ  َّيَدَِیب ، ُتقَلَخ  اِمل  َدُجـسَت  نَأ  َکَعَنَم  ام  ُسِیلبِإ  ای  َلاق 
تایآ هکنیا  رد  لاعتم  تاذ  يدومن  ربکت  ای  يدوب  مدآ  زا  رتفیرـش  ایآ  مدومن  تقلخ  مدوخ  تسدب  هکنآب  ینک  هدجـس  هکنیا  زا  ار  وت  دـش 
مدوخ حور  زا  یِحوُر ) نِم  ِهِیف  ُتخَفَن   ) یلاعت هلوق  یکی  دهدیم  هئارا  هکئالم  رب  تسوا  ّتیلضفا  لیلد  هک  مدآب  تبـسن  گرزب  تلیـضف  ود 

دشاب و تمحر  دی  تردق و  دی  هب  هدارا  دیاش  متـشرس  ار  مدآ  لگ  دوخ  تسد  ودب  و  يدی ) ( ) َّيَدَِیب ُتقَلَخ   ) رگید مدـیمد  ياهخفن  وا  رد 
يدحا لالج  لامج و  تافص  مامت  ددرگیم  لماش  تفص  ود  هکنیا  رهق و  فطل و  تفص  ودب  دراد  هراشا  يدی )  ) هک تسا  ءافرع  ضعب  زا 

تفص زا  یشان  ای  هکنیا  رگم  تسین  یقولخم  تاقولخم  زا  رهق و  تفص  زا  ای  تسا  فطل  تفص  زا  ای  هکنیا  رگم  تسین  یتفـص  هک  اریز  ار 
هدنیامن رهظم و  هک  یمدآ  رگم  وا  رهق  رهظم  ناطیش  تسا و  یلاعت  قح  فطل  تفـص  رهظم  کلم  هچنانچ  رهق  تفـص  زا  ای  هدیدرگ  فطل 

یمدآ دنیو و  رهق  تفص  تآرم  یضعب  وا و  فطل  تفـص  تآرم  یـضعب  تسا  يو  رد  هچنآ  اب  ملاع  دشابیم و  رهق  فطل و  تفـص  ود  ره 
اِنتایآ مِهیُِرنَس  : ) هدومرف هچنانچ  دوب  دهاوخ  یلاعت  وا  تافص  تاذ و  تآرم 

170 هحفص : 
. دیدرگ هکئالم  دوجسم  هک  دوب  تیعماج  نیمهب  و  ُّقَحلا ) ُهَّنَأ  مَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِسُفنَأ  ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف 

زا رتالاب  وا  ماقم  هک  اریز  مدیدرگ  يو  تقلخ  رما  رـشابم  مدوخ  متـشرس و  مدوخ  تسدـب  ار  مدآ  لگ  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  دـیاش  نایاپ و 
مدآ دـنلب  ماقم  نامهب  رظن  دوب و  دـهاوخن  ییالیتسا  يو  رب  ار  یـسک  مدوب  وا  تقلخ  رادهدـهع  هک  مدوخ  زا  ریغ  دـشابیم و  هلامع  هکئـالم 

. دنیامن عضاوت  هدجس  واب  دندیدرگ  رومأم  هکئالم  هک  تسا 
هکنیا تشادن  يو  یناحور  تقیقح  زا  يربخ  تسیرگنیم و  ار  مدآ  مسج  رهاظ و  ناطیش  ٍنیِط  نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍران  نِم  ِینَتقَلَخ  ُهنِم  ٌریَخ  اَنَأ  َلاق 

. تسا مدآ  زا  رتفیرش  درک  نامگ  كاخ  زا  مدآ  هدش و  هدیرفآ  شتآ  زا  شدوخ  هک  تسنادیم  نوچ  هک  دوب 
ار وا  تهج  نیمهب  هدومرف و  یحو ) رب   ) ریبعت نآ  زا  هک  هتـشاذگ  يو  تقیقح  رـس و  رد  لاعتم  يادـخ  هک  ییاهب  نارگ  رهوگ  نآ  زا  نکل 

11 دلج نآرق -  ریسفت  رد  نافرعلا  www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


باـترپ تشاد  هک  ياهجرد  نآ  زا  ار  دوخ  هدومن و  ّولغ  دـیزان و  دوـخب  هک  دوـب  هکنیا  تشادـن  يربـخ  چـیه  هدـینادرگ  هکئـالم  دوجـسم 
. دینادرگ

ینامرفان کیب  تدابع  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  ناطیـش  دـناهتفگ  هچنانچ  ِنیِّدـلا  ِموَی  یلِإ  ِیتَنَعل  َکیَلَع  َّنِإ  َو  ٌمیِجَر ، َکَّنِإَف  اهنِم  جُرخاَـف  َلاـق 
دیما بونذلا ) رافغ   ) زا زاب  میدرگیم و  بکترم  هانگ  نیدـنچ  زور  بش و  هک  ناراکهنگ  ام  لاح  دوب  دـهاوخ  هچ  دـیدرگ  میجر  دورطم و 

. میراد ششخب  وفع و 
دـش و هدـنار  دوخ  ماقم  زا  نیعل  سیلبا  هکنآ  زا  سپ  ِمُولعَملا  ِتقَولا  ِموَی  یلِإ  َنیِرَظنُملا ، َنِم  َکَّنِإَف  َلاق  َنُوثَعُبی ، ِموَی  یلِإ  ِینرِظنَأَف  ِّبَر  َلاق 

تلهم یتقو  منک  راک  دوخ  هاوخلدب  هک  هدب  تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  نم  راگدرورپ  يا  تفگ  دـیدرگ  ادـخ  تنعل  لومـشم  تمایق  زور  ات 
: تفگ دوب  هدش  هدنار  برق  ماقم  زا  واب  ندرکن  هدجس  يارب  هک  تشاد  مدآ  هب  هک  ینمشد  نآ  زا  تفرگ 

171 هحفص : 
وت ءالیتسا  هبلغ و  رهق و  تزعب و  هک  دنکیم  دای  دـنگوس  مسق  ءابب  تقو  نآ  َنیِـصَلخُملا  ُمُهنِم  َكَدابِع  ّالِإ  َنیِعَمجَأ ، مُهَّنَیِوغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق 

دـناهدیدرگ و یلاخ  تعیبط  ّشغ  ّلغ و  مامت  زا  هک  ییاهنآ  زا  وت  ناگدـنب  رگم  منادرگیم  هارمگ  ار  نانآ  عیمج  مدآ و  نادالوا  یمامت  هک 
. تسا هدیدرگ  رپ  وت  تبحم  تفرعم و  زا  یلاخ و  ریغ  زا  نانآ  ناور  حور و  بلق و 

دهاوخ یناطیـش  تالایخ  تاموهوم و  راچود  هشیمه  هدـیدرگن  یلاخ  يویند  لامآ  وزرآ و  ایند و  تبحم  زا  هک  یمادام  ناـسنا  بلق  يرآ 
داسف هنتف و  هار  دـندرگیم و  بلق  رب  دراو  نآ  زا  نیطایـش  هک  زاب  تسا  يرد  هدـیدرگ  نیزگیاج  نآ  رد  لامآ  وزرآ و  هک  همهاو  هّوق  دوب و 

ینب رب  يو  هبلغ  رهقب و  هراشا  دیاش  هک  دنکیم  دای  مسق  تزعب  ناطیـش  هک  تسا  هکنیا  دندنبیم  ار  هکئالم  دورو  هار  دنزومآیم و  یمدآب  ار 
ادخ تبحم  رهم و  يوقت  دهز و  هار  زا  هک  یناسک  رگم  دنادرگ  هارمگ  ار  رشب  دارفا  مامت  هدیدرگ  یلاعت  قح  تیرهاق  رهظم  هک  دشاب  مدآ 
نینچ رب  ددرگ و  زاب  کلم  رورم  روبع و  هار  ات  هتسب  ار  یناطیـش  برد  لایخ  زکرمت  رطاخ و  یفنب  هدینادرگ و  نیزگ  ياج  دوخ  لد  رد  ار 

. دباین هار  ناطیش  رگید  یصاخشا 
لوقا لوعفم  هکنیا  رب  انب  دوش  هدـناوخ  بوصنم  دـیاش  قحلاف )  ) َنیِعَمجَأ مُهنِم  َکَِعبَت  نَّمِم  َو  َکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل  ُلُوقَأ  َّقَحلا  َو  ُّقَحلاَف  َلاـق 

. دشاب دعب  هلمج  ای  فوذحم  شربخ  ءادتبم و  هکنیا  رب  انب  دوش  هدناوخ  عفر  هب  تسا  نکمم  دشاب و 
لطاب تسا  وا  ریغ  هچ  ره  و  ُنِیبُملا ) ُّقَحلا  َوُه  َهّللا  َّنَأ   ) یلاعت هلوق  تسا ) قح   ) هّللا ءامسا  زا  یکی  هک  تسا  هکنیا  دنرآ  لطاب  لباقم  ار  قح 
منهج هک  میوگ  تقیقح  قحب و  هدومرف  ناطیـش  باوج  رد  لاعتم  تاذ  هک  تسا  نیعل  ناطیـشب  باطخ  ُلُوقَأ ) َّقَحلا  َو   ) تسا قح  ضیقن  و 

. منادرگ رپ  مدآ  دالوا  زا  وت  نیعبات  وت و  زا  ار 
وگب رافک  نیاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک  تسا  مرکا  لوسرب  باطخ  َنیِفِّلَکَتُملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ام  ُلق 

دینکن نامگ 

172 هحفص : 
هکلب تسین  نینچ  زگره  مشاب  ناهاوخ  امش  زا  یـضوع  يدزم و  نآ  لباقم  رد  دشاب و  يویند  عفانم  يارب  قح  قیرطب  نم  ندومن  داشرا  هک 

ات دیئامن  شتسرپ  ار  هناگی  يادخ  دیتفین و  ههاریب  رد  هک  مزومایب  امشب  ار  داشرا  تیاده و  قیرط  هک  ماهدیدرگ  رومأم  یلاعت  قح  بناج  زا 
. دیسرب تلیضف  تداعسب و  هکنآ 

تسا ءارتفا  ینامگ  نینچ  مهدیم و  ادخب  تبـسن  هتـشر و  مهب  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  ای  ماهتـسب  دوخب  ار  تلاسر  نم  هک  دینکن  نامگ  زین  و 
تـسا نینچ  رگا  تسا  قولخم  نانخـسب  هیبش  ایآ  تایآ  هکنیا  هک  دیئامن  تواضق  نآ  زا  سپ  دـینک و  رظن  نآرق  تایآ  رد  دـیامرفیم  ایوگ 
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. تشادرب مهاوخ  دوخ  توعد  زا  تسد  دیدرک  نینچ  رگا  دیروایب  ار  تایآ  هکنیا  لثم  دیشابیم  برع  ءاحصف  زا  هک  مه  امش 
رگا هک  هدـنیآ  لاح و  نامدرم  زا  سنا و  نج و  زا  نایملاع  مامت  يارب  يزردـنا  دـنپ و  رکذـت و  رگم  تسین  نآرق  َنیَِملاعِلل  ٌرکِذ  ّالِإ  َوُه  نِإ 

. دیدرگ دنهاوخ  بایماک  دنیامن  قیبطت  نآرق  تاروتسد  نوناق و  يور  ار  دوخ  یناگدنز  شور 
قح نآرق  هک  دیمهفیم  دیدرگیم و  هبنتم  گرم  زا  سپ  ینامز و  زا  دعب  نیکرـشم  يا  هک  هدومن  نیکرـشمب  باطخ  ٍنیِح  َدَعب  ُهَأَبَن  َّنُمَلعََتل  َو 

. دوب دهاوخن  امش  يارب  یجالع  رگید  تخوس و  دیهاوخ  تمادن  ترسح و  شتآب  هتبلا  تقو  نآ  هدمآ  دورف  تقیقح  قح و  فرط  زا  و 

173 هحفص : 

رمزلا ةروس 

هراشا

خلا اُوفَرسَأ ) َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُلق   ) یلاعت هلوق  ّالا  ۀّیکم  یه  ۀیآ و  نوعبس  سمخ و 

ات 10] تایآ 1  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َنیِذَّلا َو  ُِصلاخلا  ُنیِّدلا  ِهِّلل  الَأ  ( 2  ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُخم  َهّللا  ِدـُبعاَف  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکَیلِإ  انلَزنَأ  ّانِإ  ( 1  ) ِمیِکَحلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباتِکلا  ُلـیِزنَت 
ٌبِذاک َوُه  نَم  يِدهَی  َهّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتخَی  ِهِیف  مُه  ام  ِیف  مُهَنَیب  ُمُکحَی  َهّللا  َّنِإ  یفلُز  ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  مُهُدـُبعَن  ام  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا 

(4  ) ُراّهَقلا ُدِحاولا  ُهّللا  َوُه  ُهَناحبُس  ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  اّمِم  یفَطصال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  نَأ  ُهّللا  َدارَأ  َول  ( 3  ) ٌراّفَک
َوُه الَأ  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرجَی  ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  َو  ِراهَّنلا  یَلَع  َلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 
ًاقلَخ مُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  مُکُُقلخَی  ٍجاوزَأ  َۀَِـینامَث  ِماعنَألا  َنِم  مَُکل  َلَزنَأ  َو  اهَجوَز  اهنِم  َلَـعَج  َُّمث  ٍةَدِـحاو  ٍسفَن  نِم  مُکَقَلَخ  ( 5  ) ُراّفَغلا ُزیِزَعلا 

یـضرَی َو ال  مُکنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  اوُرُفکَت  نِإ  ( 6  ) َنُوفَرـُصت ّینَأَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُکلُملا ال  َُهل  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ٍثالَث  ٍتاـُملُظ  ِیف  ٍقلَخ  ِدـَعب  نِم 
ِتاذـِب ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنوـُلَمعَت  ُمتنُک  اـِمب  مُُکئِّبَُـنیَف  مُکُعِجرَم  مُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرخُأ  َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو  مَُـکل  ُهَـضرَی  اوُرُکـشَت  نِإ  َو  َرفُکلا  ِهِداـبِِعل 

نَع َّلُِضِیل  ًادادنَأ  ِهِّلل  َلَعَج  َو  ُلبَق  نِم  ِهَیلِإ  اوُعدَی  َناک  ام  َیِسَن  ُهنِم  ًۀَمِعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناسنِإلا  َّسَم  اذِإ  َو  ( 7  ) ِروُدُّصلا
ُلق ِهِّبَر  َۀَمحَر  اوُجرَی  َو  َةَرِخآلا  ُرَذـحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِـجاس  ِلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  نَّمَأ  ( 8  ) ِراّنلا ِباحـصَأ  نِم  َکَّنِإ  ًالِیلَق  َكِرفُِکب  عَّتَمَت  ُلق  ِِهلِیبَس 

(9  ) ِبابلَألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتسَی  لَه 
ٍباسِح ِریَِغب  مُهَرجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  ٌۀَعِـساو  ِهّللا  ُضرَأ  َو  ٌۀَنَـسَح  اینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسحَأ  َنیِذَِّلل  مُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  اـی  لـُق 

(10)

174 هحفص : 

همجرت
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تسا هملک  ود  داتشه  دصکی و  رازه و  هیآ و  جنپ  داتفه و  هدمآ و  دورف  هکم  رد  رمز  هروس 
صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخبیتسه  دزیا  مانب 

(2  ) هدمآ دورف  راکتسرد  بلاغ  يادخ  بناج  زا  نآرق 
رد امن  شتـسرپ  ار  ادـخ  سپ  میدروآ  دورف  وت  يوسب  یتسرد  ّقحب و  ار  نآرق )  ) باتک ام  اققحم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 

(3  ) یشاب هدننک  صلاخ  وا  يارب  ار  نید  هک  یلاح 
مینکیمن شتسرپ  ام  دنیوگ ) نینچ   ) دنتفرگ ادخ  ریغب  یناتـسود  هک  ییاهنآ  ( 4  ) دوب دهاوخ  ادخب  صوصخم  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ 

(5  ) دننکیم فالتخا  نآ  رد  هچنآ  رد  دومن  دهاوخ  مکح  نانآ  نیب  ادخ  تقیقحب  دننک  کیدزن  ادـخ  يوسب  ار  ام  هکنیا  يارب  رگم  ار  اهنآ 
(6  ) دینادرگ دهاوخن  تیاده  دشاب  ساپسان  وگغورد و  هک  ار  یسک  ادخ  هتبلا 

وا دـالوا و  زا   ) تسا اّربـم  هزنم و  تساوخیم  هک  ار  هچنآ  هدوـمن  قـلخ  هچنآ  زا  دـیزگیم  رب  دریگب  يدـنزرف  هک  دوـب  هدرک  هدارا  ادـخ  رگا 
(7  ) راهق هناگی و  تسا  ییادخ 

نیمز اهنامسآ و 

175 هحفص : 
رادم رد   ) اهنآ مامت  هدینادرگ و  رخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  بش و  رب  دیازفایم  ار  زور  زور و  رب  دیازفایم  ار  بش  هدـیرفآ  یتسرد  قحب و  ار 

(8  ) هدنزرمآ و  رهاق ) و   ) بلاغ تسا  ییادخ  وا  هک  دیشاب  هاگآ  هدیدرگ ، نیعم  هک  یتقو  ات  دننزیم ) رود  دوخ 
تشه نایاپراهچ  زا  هداد و  رارق  وا  يارب  یتفج  سفن  کی  نامه  زا  نآ  زا  سپ  هدیرفآ  تقیقح ) کی  و   ) سفن کی  زا  ار ) مدآ  ینب   ) امش

راگدرورپ تسا  هکنیا  هناگ  هس  ياهیکیرات  رد  یتقلخ ، زا  دعب  یتقلخ  هدیرفآ  ناتناردام  ياهمکش  رد  ار  امش  هداتـسرف و  امـش  يارب  تفج 
(9  ) دیوشیم هدینادرگ  رب  اجکب  سپ  وا  رگم  ییادخ  تسین  تسا و  واب  صوصخم  تنطلس  کلم و  هک  امش ، هدنهد  شرورپ  و 

يارب ار  نآ  دیئامنب  يرازگساپس  رگا  ددنسپیمن و  رفک  شناگهدنب  يارب  تسا و  زاین  یب  امش  زا  ادخ  هک  دینادب )  ) دیوشب رفاک  امـش  رگا 
رادربخ دیدرگ و  دهاوخ  ناتراگدرورپ  يوسب  امش  تشگزاب  نآ  زا  سپ  ار  رگید  یـسک  هانگ  راب  يرادربراب  درادیمن  رب  ددنـسپیم  امش 

(11 ( ) تسا ناهنپ   ) امش ياههنیس  رد  هچنآب  تسا  ملاع  اناد و  دنوادخ  اققحم  ( 10  ) دیاهدرک هچنآب  ار  امش  دنادرگیم 
البق هک  ار  هچنآ  دیامنیم  شومارف  دنکیم  ءاطع  یتمعن  يوب  یتقو  دـیامنیم و  واب  تشگزاب  دـناوخیم و  ار  ادـخ  دـسر  يررـض  ناسناب  یتقو 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  يا  دنادرگ  هارمگ  ار  مدرم  ادخ  هار  زا  هکنیا  ات  هداد  رارق  اتمه  دنوادخ  يارب  هتساوخیم و  وا  زا  شررـض ) عفر  يارب  )

(12  ) دوب دیهاوخ  شتآ  نارای  زا  اققحم  نکل  دیربب  دوخ  رفک  زا  یکدنا  ّظح  وگب  ناتسرپ ) تب   ) نیاب مّلس  هلآ و  و 
باذع زا  تسا و  هدننک  هدجس  ار ) ادخ  و   ) هداتـسیا بش  تاعاس  رد  هک  یـسک  ای  تسا ) رتهب  دهدیم  رارق  اتمه  ادخ  يارب  هک  یـسک  ایآ  )

دنناسکی دننادیمن  هک  ییاهنآ  اب  دـننادیم  هک  ییاهنآ  ایآ  وگب  نانیاب  دّـمحم  يا  تسا  راودـیما  دوخ  راگدرورپ  تمحرب  دـسرتیم و  ترخآ 
(13 ( ) دنشابیم زردنا  دنپ و   ) هدنریذپ هک  دنتسه  ءالقع  طقف  دوب ) دهاوخن  نینچ  زگره  )

ایند هکنیا  رد  هک  یناسک  يارب  ناتراگدرورپ ، تفلاخم  زا  دینک  يراددوخ  دینامیا  هدنریذپ  هک  یناسک  يا  نم  ناگدنب  يا  وگب  دّمحم  يا 
(14  ) دیامنیم اطع  باسح  ریغب  مامت و  رجا  ناگدننک  ربصب  دنوادخ )  ) اققحم تسا و  عیسو  ادخ  نیمز  تسا و  یکین  دناهدرک  یکین 

176 هحفص : 

تایآ حیضوت 
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هراشا

ءادتبم و ای  نآرق  هکنیا  ینعی  تسا  فوذـحم  ءادـتبم  ربخ  ای  لیزنت )  ) ِّقَحلِاب َباتِکلا  َکَیلِإ  انلَزنَأ  ّانِإ  ِمیِکَحلا ، ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباتِکلا  ُلیِزنَت 
. تسا دعب  هلمج  شربخ 

ۀعیبطلا قوف  ام  ملاع  زا  شنیرفآ و  ءدبم  زا  یباتک  نینچ  هک  دیامنیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  یبن  ماقم  نآرق و  ماقمب  هراشا  هیآ 
دورف تعیبط  توسان  ملاع  هکنیا  رد  راک  تسرد  میکح  رهاق  بلاغ  يادخ  فرط  زا  یحو  لماح  کلم  طسوتب  ظوفحم  حول  ءاضق و  ملاع 

. هدمآ
نینچ زا  هک  شلوزن  ءدبم  تهج  زا  یکی  دوب  دهاوخ  نتفریذـپ  شیاتـس و  دروم  هک  تسیا  هدـیدپ  تهج  ود  زا  نآرق  هک  دـهدیم  رکذـت  و 

یفالخ یجک و  هک  تقیقح  قحب و  تسا  یباـتک  نآ  تسا و  نآ  رد  يوطنم  هک  يزومر  قیاـقح و  تهج  زا  رگید  هدومن و  روهظ  یئدـبم 
. درادن هار  نآ  رد 

رظن لوا  دـیامنیم  تدابع  صولخ  لامک  اب  مدـق و  تباـث  یگدـنب  هبترم  رد  شلوسر  هک  تسنادـیم  هکنیا  اـب  َنیِّدـلا  َُهل  ًاـِصلُخم  َهّللا  ِدـُبعاَف 
نآرق هک  هدـیدرگ  تباث  ققحم و  وت  دزن  یتقو  هک  هدـینادرگ  باطخب  بطاخم  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  تدابع  نید و  رد  صولخ  تیمهاـب 

لها ار  وا  هدیدرگ و  صلاخ  وت  تدابع  هک  يروطب  امن  تدابع  یگناگی  تدحوب و  ار  ادخ  هدـیدرگ  رداص  تقیقح  قح و  فرط  زا  قح و 
شرهاظ هچرگ  دـشابیم - تماب  باطخ  هکنیا  هکنیا  ای  ینادـب  وا  تیراـهق  تحت  یلوم و  رما  تعاـطا  رب  فظوم  هدـنب و  ار  دوخ  تداـبع و 

. دشابیم هراج ) ای  یعمسا  ینعا و  كایا   ) باب زا  نآرق  تاباطخ  هک  تسا  ثیدح  رد  هک  تسا  ربمغیپ  هب  باطخ 
دیاش تسا  ادخب  صوصخم  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  هک  دهدیم  رکذـت  رـشبب  مومع  روطب  یناث  رد  ُِصلاخلا و  ُنیِّدـلا  ِهِّلل  الَأ 

هراشا دشاب و  دیحوت  هملک  صلاخ  نید  زا  دوصقم 

177 هحفص : 
بجاو  ) هک دینادب ) تاذ  هبترم  رد  دیدرگ  صلاخ  تدابع  لاعفا و  تافـص و  تاذ و  ماقم  رد  دـیحوت   ) دـیحوت هبترم  راهچ  ره  رد  هکنیا  هب 

مامت زا  اّربم  هزنم و  یلاعت  قح  هک  دینادب  یقیقح  ملعب  تافـص  هبترم  رد  دوب و  دهاوخ  ءاربم  هّزنم و  ریظن  لیدـع و  دـن و  لثم و  زا  دوجولا )
دینادرگ دوخ  نیعلا  بصن  ار  هّللا ) ّالا  دوجولا  یف  رثؤم  ال   ) لاعفا هبترم  رد  تسوا و  تاذ  نیع  وا  ۀّیقیقح  تافـص  تسا و  تانکمم  تافص 

شتـسرپ و هک  یلاح  رد  دیئامن  شیاتـس  تدابع و  ار  دوخ  ءدبم  ادـخ و  لمع  هبترم  رد  دـینادب و  لاعتم  تاذـب  رـصحنم  ار  یقیقح  رثؤم  و 
هناگراهچ بتارمب  دشاب  ناسنا  ربهر  ورهر و  هک  ینید  دـشاب و  ماهوا  بوش  زا  یلاخ  كاپ و  تعیبط  شغ  ّلغ و  هنوگ  ره  زا  امـش  تدابع 

. دوب دهاوخ  مالسا  نید  صلاخ  نید  زا  دوصقم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ظاحل  نیاب  تسا و  مالسا  نید  طقف  دیحوت 
نید زا  دوصقم  میتفگ  هک  ار  یهیجوت  نآ  دیامنیم  دـییأت  هیآ  هکنیا  یفلُز  ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  مُهُدـُبعَن  ام  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو 

هدوبن تیهولا  تاذ و  ماقم  رد  ناشکرـش  نیکرـشم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  هکنیا  زا  هک  اریز  تسا  دیحوت  هناگراهچ  بتارم  صلاخ 
یتلزنم فرـش و  ملاع  يادخ  دزن  اهتب  هکنیا  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  ناشدوخ  دساف  نامگب  هک  اریز  دـندوب  كرـشم  تدابع  ماقم  رد  هکلب 
دندرگ کیدزن  یلاعت  قحب  هلیسو  نیاب  ات  دندومنیم  عوشخ  عوضخ و  نانآ  ربارب  رد  دندیدرگیم و  اهتب  هب  لسوتم  ناشتامهم  رد  دنراد و 

هداتـسرف ار  ناربمیپ  یلاعت  يادخ  هک  دوب  هکنیا  دنتـسنادیم  تیدوبع  یگدـنب و  قیال  رثؤم و  ار  نانآ  هطـساو  تهج  زا  ول  ار و  اهتب  نوچ  و 
وا زا  دـنیامن و  تدابع  ار  ملاع  هلا  طقف  دنـشاب و  دـحوم  یتسیاب  زین  تداـبع  ماـقم  رد  هک  دـننادب  دـننک و  عفر  رـشب  زا  ار  هابتـشا  هکنیا  هک 

قلطم زاینیب  يوسب  يدـنمزاین  تسد  لاح  همه  رد  دوب و  دـهاوخن  وا  زا  ریغ  يرثؤم  ملاـع  رد  هک  دـننادب  نیقیلا  ملعب  دـنهاوخب و  تجاـح 
. روعشیب ياهتب  زا  هن  دنیوجب  دادمتسا  وا  زا  هدومن و  زارد 
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178 هحفص : 
ره دوب  فالتخا  اهتب  باختنا  رد  ناتـسرپتب  نیب  نوچ  ٌراّفَک  ٌبِذاک  َوُه  نَم  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتخَی  ِهِیف  مُه  اـم  ِیف  مُهَنَیب  ُمُکحَی  َهّللا  َّنِإ 

دندادـیم تیهولا  ماـقمب  ییاوراـن  ياهتبـسن  دـندومنیم و  باـختنا  یتـب  دوخ  يارب  دنتـشاد و  ياهقیلـس  يأر و  ناـنآ  زا  ياهفئاـط  موـق و 
تعامج دندادیم  رارق  دوبعم  ار  هکئالم  رگید  هتسد  دنتـسنادیم  ادخ  رـسپ  ار  زیزع  اهیدوهی  دنتـسنادیم  ادخ  رـسپ  ار  ع )  ) یـسیع نایوسیع 

هک تمایق  هک  تسا  هکنیا  دـندومنیم  تداـبع  هتخاـس  دوخ  تسدـب  هک  ار  ییاـهتب  رگید  ضعب  دنتـشادنپیم  ادـخ  نارتخد  ار  هکئـالم  رگید 
ار ّقح  دـندنب و  یم - غورد  ادـخب  هک  یناـسک  ددرگیم  نییعت  ناـشلمع  روـخ  رد  کـی  ره  مکح  لدـع  يور  زا  تسا  یهلا  لدـع  هاـگداد 

. دومن دهاوخن  تیاده  ار  یصاخشا  نینچ  ادخ  دنناشوپیم 
دوب هتساوخ  ادخ  رگا  هک  هدومن  نیکرشمب  ضارتعا  ُراّهَقلا  ُدِحاولا  ُهّللا  َوُه  ُهَناحبُـس  ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  اّمِم  یفَطـصَال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  نَأ  ُهّللا  َدارَأ  َول 

دیلوت زا  ءاربم  هزنم و  لاعتم  تاذ  نوچ  نکل  دومنیم  باختنا  دوب  وا  يدنزرف  هتـسیاش  هک  ار  یـسک  شتاقولخم  نیب  زا  شدوخ  دریگب  دالوا 
. تسا لاحم  وا  يارب  اتمه  تفج و  شیاز و  تسا  يزیچ  ره  رب  بلاغ  رهاق و  دحا و  دحاو و  وا  دوب و  دهاوخ  ریظن  هبش و  لثم و 

رد یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرجَی  ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  َو  ِراهَّنلا  یَلَع  َلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَحلاـِب  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ 
روکی راهنلا و  یلع  لـیللا  روکی  هلوق ، ۀـمامعلا و  روکک  ضعب  یلا  هضعب  مض  هترادا و  ءیـشلا  روک   » هتفگ نینچ  روک )  ) تغل رد  تادرفم 

«1 «» امهدایدزا راهنلا و  لیللا و  ضاقتنا  اهعلاطم و  یف  سمشلا  نایرج  یلا  ةراشاف  لیللا  یلع  راهنلا 
-----------------------------------

یَلَع َلیَّللا  ُرِّوَُکی   ) یلاعت هلوق  همامع و  ندـیچیپ  لـثم  رگید  ضعبب  يو  زا  یـضعب  ندـیبسچ  تسا و  يو  ندز  رود  ینعمب  ءیـشلا  روک  ( 1)
. زور بش و  ندش  دایز  مک و  دوخ و  عولط  لحم  زا  دیشروخ  نایرجب  هدومن  هراشا  رخآ  ات  ( ِراهَّنلا

179 هحفص : 
«. 1» اهراردا اهّفل و  هسار  یلع  اهوحن  ۀمامعلا و  اروک ) روکیراک   ) هتفگ نینچ  دجنملا )  ) رد زین  و 

تکرح نیمز و  اهنامسآ و  زا  تایعیبط  ملاع  بیجع  تقلخب  هراشا  رافک  ياوران  ياهتبـسن  زا  دوخ  ندوب  ءاربم  دلو و  یفن  تابثا  يارب  هیآ 
زا هدـش و  هماـمعب  هیبـشت  تسا و  يرود  ندـش  هدـیچیپ  هک  نآ  يوغل  يوـنعم  تبـسانمب  هیآ  رد  ریوـکت  هملک  زا  دـیامنیم و  اـهنآ  يرود 
رود راودا و  یکی  دومن ، جارختسا  نآ  زا  ناوتیم  دراد  نآب  یگتـسب  یعیبط  ملاع  ماظن  هک  مهم  بلطم  ود  میدومن  لقن  دجنملا  تادرفم و 

هک تسا  ام  نیمز  اهنآ  هلمج  زا  دروخ و  تادوجوم  ات  هتفرگ  یـسمش  هموظنم  زا  یعیبط  تادوجوم  ماـمت  هک  دوخ  درگب  تسا  ءایـشا  ندز 
يراودا تکرح  نیمه  زا  دخرچیم و  دوخ  رودب  تسا  نآ  رب  دـهاش  تایآ  ضعب  دـهدیم و  ناشن  دـیدج  تئیه  هچنانچ  یلاصتا  تکرحب 

ِیف َراهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َلیَّللا  ُجـِلُوی   ) یلاعت هلوق  ددرگیم  بش  رد  لخاد  زور  زور و  رد  لخاد  بش  هک  دوخ  درگب  تسا  تادوجوم 
. دوب دهاوخ  اپ  رب  ماظن  نیمه  يور  یعیبط  ملاع  و  ِلیَّللا )

هچنانچ رگیدکی ، رد  تسا  نانآ  یگدیچیپ  تادوجوم و  طابترا  لاصتا و  دومن  جارختـسا  ناوتیم  هیآ  رد  روکی )  ) هملک زا  هک  یبلطم  مود 
یگتسب مهب  هچراپ  کی  دوپ  رات و  دننام  ای  ریجنز  ياههقلح  لثم  یعیبط  يدام  تادوجوم  مامت  هک  هدیدرگ  نهربم  زرحم و  دوخ  لحم  رد 

رئاد یلاصتا  تدحو  کی  تادوجوم  مامت  نیب  رظن  نیاب  هدـیدرگ و  هدـیچیپ  زور  رد  بش  بش و  رد  زور  هک  تسا  هکنیا  تشاد  دـنهاوخ 
. هدیدرگ لیکشت  ملاع  هلا  یقیقح  هقح  تدحو  وترپ  زا  هک  تسا 

يرود تکرح  یکی  دوـمن  هدافتـسا  ناوـتیم  بـلطم  ود  دـهدیم  رکذـت  هـیآ  رد  هـک  رمق  سمـش و  ناـیرج  و  روـکی )  ) هـملک زا  هصـالخ 
دهاوخ دـیدپ  لاـس  هاـم و  زور و  بش و  تکرح  نیاـب  دـخرچیم و  یمئاد  تکرحب  دوخ  درگب  يدوجوم  ره  هک  دوـخ  درگب  تادوـجوم 
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نانآ لاصتا  تادوجوم و  یگدیچیپ  رگید  و  دیدرگ ،
-----------------------------------

. ].....[ دز رود  شرس و  رب  هدیچیپ  نآ  دننام  همامع و  ینعی  اروک ) روکیراک  ( ) 1)

180 هحفص : 
هک بلطم  ود  هکنیا  زا  هدیچیپ و  مه  هب  مه  تسا و  درگ  مه  همامع  هک  اریز  دـناسریم  ار  تهج  ود  ره  همامعب  نآ  هیبشت  رگیدـکیب و  تسا 

امرفمکح اهنآ  نیب  یلاصتا  تدـحو  کی  دـیآیم  رظنب  نآ  رد  هک  یترثک  اـب  ملاـع  هک  دـیآیم  تسدـب  ياهجیتن  تسا  همدـقم  ود  هلزنمب 
تـسا ملاع  ماظن  تدحو  تادوجوم و  تدحو  دیحوت  تابثا  يارب  ّینا  هلدا  زا  یکی  هک  هدیدرگ  نهربم  دوخ  ياج  رد  نوچ  دوب و  دهاوخ 

رب لیلد  عنـص  تدـحو  هک  تسا  ملاع  يالقع  مامت  نیب  یقاـفتا  هک  اریز  ار  ملاـع  هلا  تدـحو  دـهدیم  ناـشن  اـمب  یبوخب  تدـحو  هکنیا  و 
. دوب دهاوخ  عناص  تدحو 

اهنآ نیب  یمات  یگناگی  تدحو و  نانچ  تسا  رئاد  نانآ  نیب  هک  یتیدض  نیابت و  اب  تادوجوم  هک  دوب  دـهاوخن  یفخم  ربدـتم  لقاع  دزن  و 
دوخ رادتقا  ءالیتسا و  تحت  ار  نانآ  یمامت  یطیحم  تقیقح  کی  ینادحو و  یئرم  ریغ  رما  کی  میئامنیم  هدـهاشم  ایوگ  هک  هتفای  لیکـشت 

- یهلا طسبنم  ضیف  هعساو و  تمحر  رگم  تسین  نآ  هدینادرگ و  رخسم  يراک  ماجنا  يارب  ار  ملاع  ءازجا  زا  کی  ره  هدروآ و  رد 
(. یئیش لک  تعسو  یّتلا  کتمحرب  )

هک ددرگیم  تباث  ینیقی  ملعب  تقو  نآ  هدیدرگ  تباث  ملاع  هلا  تدحو  ناهج  هعومجم  تدـحو  تقلخ و  ملاع  تدـحو  زا  هکنآ  زا  سپ 
هک تسا  هکنیا  تسا  دننام  لثم و  زا  یبآ  یناقح  درجم  طیـسب  تدحو  هک  اریز  دوب  دهاوخ  ءاربم  هزنم و  لثم  دیلوت  دـنزرف و  دـلو و  زا  هلا 
هقح تدـحو  اب  لثم  دـیلوت  هک  اریز  لـثم  دـیلوت  دـنزرف و  شیادـیپ  زا  دـیامنیم  يربت  هیزنت و  ار  دوخ  نآ  لاـثما  هیآ و  نیمهب  لاـعتم  تاذ 

: یلاعت هلوق  دوب  دهاوخ  لاحم  وا  تطاسب  ۀیهلا و  هیقیقح 
. تسا هدنزرمآ  رایسب  رهاق و  بلاغ و  ادخ  هک  دیشاب  هاگآ  ُراّفَغلا  ُزیِزَعلا  َوُه  الَأ 

تقیقح و کی  زا  ار  رـشب  دارفا  امـش  هک  هدـمآ  رب  رـشب  تقلخ  ءادـتبا  نایب  رد  لاعتم  تاذ  اهَجوَز  اهنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍةَدِـحاو  ٍسفَن  نِم  مُکَقَلَخ 
دوب و درف  تقیقح  کی  نا  میدیرفآ و  رشبلا  وبا  مدآ  ینعی  دوجو  کی 

181 هحفص : 
وا تیجوز  يارب  ءاوح )  ) یتفج هک  دوب  هکنیا  دوب  دنهاوخ  یبیکرت  جوز  تانکمم  یگمه  تسا و  یلاعت  يراب  تاذب  رصحنم  تیدرف  نوچ 

. میداد رارق 
هدیدرگ دیدپ  شنیرفآ  ءدبم  زا  هک  يزیچ  لوا  دنیوگ  دحاولا ) الا  هنم  ردصی  دحاولا ال   ) دنیوگ هک  ناشنیب  هملـسم  هدعاق  نآب  رظن  ءامکح 

ات یکلف  لقع و  بیترت  نیمهب  موس  مود و  زا  دـیدرگ و  دـیدپ  لوا  کلف  مود و  لـقع  وا  زا  دـنمان و  لوا  لـقع  ار  نآ  دوب و  تقیقح  کـی 
ثالث دیلاوم  رصانع  بیکرت  مضب و  هدیدرگ و  دیدپ  تسا  تاّیعیبط  داوم  هک  رصانع  نآ  زا  دنمان و  مهد  لقع  ار  نآ  هک  لاعف  لقعب  دسرب 

. دناهدیدرگ رهاظ  تاناویح  تاتابن و  تادامج و 
میناوت ار  هزادنا  هکنیا  دوب  دهاوخ  تدحو  یترثک  ره  ءدبم  نوچ  نکل  میرادـن  نآ  تابثا  رب  یلیلد  دـناهتفگ  نانآ  هک  یبیترت  نیاب  هچ  رگا 

دیدپ وا  زا  یتارثک  هدحاو  تهج  نودب  ءادتبا  هک  تسین  لوقعم  تاهجلا  عیمج  نم  هطیـسب  ۀـّیقیقح  هقح  هدـحاو  تاذ  هک  میئامن  قیدـصت 
دیز ءاج   ) دنیوگ وا  سفن  ار  یئیـش  تقیقح  هک  هدیرفآ  تقیقح  کی  زا  ار  ناسنا  یلاعت  رداق  هک  دـیامنیم  دـییأت  ار  نآ  هیآ  هکنیا  ددرگ و 
دراد یفاک  ثیداحا  ضعب  رد  دنمان  لقع  ار  نآ  هک  دشاب  يدرجم  دوجوم  هدحاو  سفن  زا  دوصقم  دیاش  دمآ و  شدوخ  دـیز  ینعی  هسفن )
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رگید ياج  رد  هدوب  ملق  هدـیدرگ  قلخ  هک  يزیچ  لوا  هدومرف  رگید  رابخا  یـضعب  رد  دوب  لقع  هدـیرفآ  یلاـعت  يادـخ  هک  يزیچ  لوا  هک 
رایسب رابخا  زا  هصالخ  ریشن ) لامجلا  كاذ  یلا  لک  دحاو و  کنسح  یّتش و  انتارابع   ) تسا هّیدّمحم  تقیقح  هدش  هدیرفآ  هک  يزیچ  لوا 
تقیقح نآ  زا  هدوب و  هطیـسب  تقیقح  کی  هدـیدرگ  رداـص  لاـعتم  ءدـبم  زا  هک  يزیچ  لوا  هک  دومن  تاـبثا  ناوتیم  یلقع  لـیلد  همیمـضب 

. دندیدرگ دیدپ  يرگید  تادوجوم  سفن  لقع و  جاودزا  زا  دنمان و  سفن  ار  نآ  دیدرگ و  وا  جوز  هک  هدیرفآ  يرگید  تقیقح 
هدـیرفآ تسا  هدام  يرگید  رن و  یکی  هک  تفج  تشه  نایاپ  راهچ  زا  ءاوح  مدآ و  شنیرفآ  زا  سپ  ٍجاوزَأ  َۀَِـینامَث  ِماعنَألا  َنِم  مَُکل  َلَزنَأ  َو 

. دنوشیم تفج  راهچ  ددع و  تشه  اهنیا  هک  زب  ود  شیم ، ود  واگ ، ود  رتش ، ود 

182 هحفص : 
دوصقم رگا  دنعقاو  یناد  هبترم  رد  تقلخ  بتارم  رابتعاب  هک  دشاب  تاناویح  هلزان  هبترمب  هراشا  مَُکل ) َلَزنَأ  َو   ) یلاعت هلوق  رد  لوزن  دیاش  و 

هبترم رد  تاناویح  رابتعا  نیاب  دـشاب  لک  لقع  لّوا و  قولخم  دوصقم  دـیاش  میتفگ  میدومن و  راهظتـسا  هیآ  لوا  رد  هک  هدـحاو ) سفن   ) زا
. دیدرگ دنهاوخ  عقاو  هلزان 

دوخ لاعتم  تاذ  تردـق  راهظا  ناسنا و  تقلخ  نایب  ماقم  رد  هیآ  هکنیا  ٍثالَث  ٍتاُملُظ  ِیف  ٍقلَخ  ِدـَعب  نِم  ًاقلَخ  مُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  مُکُُقلخَی 
وا یعیبط  دوجو  رابتعاب  نآ  زا  سپ  هدومن و  وشن  هدحاو  تقیقح  کی  زا  ناسنا  شنیرفآ  ءادتبا  هک  هدومن  تقلخ  بتارمب  هراشا  هدمآ و  رب 
زا سپ  یتقلخ  وا  يارب  همیشم  یکیرات  محر  یکیرات  مکش  یکیرات  ینعی  تملظ  هس  رد  اهردام  مکش  رد  تعیبط  ملاع  رد  يو  شیادیپ  و 

نینچ هکنآ  ات  ناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  زا  دوشیم  يدنب  تروص  هغـضم  رد  هغـضم و  هقلع  هقلع ، هفطن  دیدرگ  دـهاوخ  دـیدپ  یتقلخ 
َُهل مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ددرگ  هضافا  واب  یناسنا  حور  نآ  زا  سپ  دوش و  هداد  یناویح  حور  يوب  هک  یتقو  ات  دیآ  رد  یناسنا  تروصب  ددرگ و 

ملاع نینچ  هک  دراد  ار  ییاناوت  تردق و  نینچ  هک  یسک  نآ  هکنیا  هب  هراشا  تسا  هراشا  ءامسا  زا  اذ )  ) َنُوفَرُصت ّینَأَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُکلُملا ال 
کلم و ملاـع  اهامـش و  هدـننیرفآ  هک  اـتکی  يادـخ  رگم  دوب  دـهاوخن  دروآ  دوجوب  مدـع  زا  یتسهب و  یتسین  زا  وکین  بیترت  نیاـب  یللجم 

هنوگچ امـش  تسا  وا  ّتیمویق  تحت  امـش  ياقب  تایح و  دوجو و  یتقو  وا  رگم  تسین  یقلاخ  هلا و  دوب و  دهاوخ  وا  رادـتقا  تحت  توکلم 
. دیرآ هانپ  یکب  دیوریم و  اجکب  دینادرگیم و  ور  وا  زا 

هک دینادب  اققحم  دیدرگ  رفاک  ادخب  رگا  رشب  دارفا  امش  مَُکل  ُهَضرَی  اوُرُکشَت  نِإ  َو  َرفُکلا  ِهِدابِِعل  یضرَی  َو ال  مُکنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  اوُرُفکَت  نِإ 
امـش زا  تاذلاب و  ینغ  هکنیا  اب  دیناسر و  دهاوخن  وا  ییایربک  تاذب  يررـض  عفن و  امـش  رفک  نامیا و  تسا  زاینیب  امـش  زا  یلاعت  يادـخ 

رفکب یضار  فطل  تمحر و  هار  زا  تسا  زاینیب 

183 هحفص : 
ماقم نیرتتسپ  هب  دیامنیم و  طاقـسا  هدش  هدیرفآ  نآب  ندیـسر  يارب  هک  یلاع  ماقم  نآ  زا  ار  ناسنا  رفک  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  شناگدـنب 
یهلا نارکیب  ياهششخب  هنارکشب  دیرآ و  دورف  میلـست  یگدنب و  رـس  یهلا  ياهتمعن  لباقم  رد  رگا  نکل  دنادرگیم و  نوگنرـس  تیناویح 

. دیدرگ دهاوخ  یضار  امش  زا  دیشاب  رازگساپس 
دنهاوخن رگید  یـسک  ندرگ  ار  یـسک  دب  لمع  لابو  رزو و  َنُولَمعَت  ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  مُکُعِجرَم  مُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرخُأ  َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال 

. تشاذگ
لامعا ظفاح  هک  نیبتاکلا  مارک  تقو  نآ  رد  دوب و  دـهاوخ  دوخ  راگدرورپ  يوسب  يو  تشگزاب  عوجر و  يویند  تایح  زا  سپ  ناـسنا  و 

رد هک  ار  شلامعا  هفیحص  هدیدرگ و  نیبزیت  ناسنا  دوخ  تقو  نآ  رد  هکلب  دنیامنیم  رادربخ  هدرک  دب  بوخ و  زا  هچنآب  ار  يو  دندوب  يو 
. دباییم ار  دوخ  لزنم  ماقم و  دیدرگ و  دهاوخ  رادربخ  دوخ  راک  ماجنا  رس  زا  درگنیم و  هتسب  شقن  وا  سفن 
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قافن دسح و  دقح و  زا  دناهدینادرگ  یفخم  اههنیس  رد  نطاب و  رد  هچنآ  رهاظ و  رد  هچنآب  ملاع  راگدرورپ  اققحم  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 
. دوب دهاوخ  ریبخ  ملاع و  نینمؤمب  نظ  ءوس  و 

دهاوخ نینچ  وا  هدیهوکن  فاصوا  زا  هک  هدمآ  رب  يو  ندوب  ساپسان  ناسنا و  لاح  ماقم  رد  هیآ  ِهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناسنِإلا  َّسَم  اذِإ  َو 
دبلطیم ررـض  عفر  يرای و  وا  زا  درآ و  قلطم  زاینیب  هاگردب  يدنمزاین  يور  يراچان  يور  زا  دـسریم  يوب  یتبیـصم  ررـض و  یتقو  هک  دوب 

زا نوچ  دبلطیم و  یهاگهانپ  دوخ  یلوا  ترطف  هب  یگدنامرد  یگراچیب و  لاح  رد  هتسنادن  هتسناد و  تسا  دیحوت  رب  ناسنا  ترطف  هک  اریز 
. دبلطیم کمک  وا  زا  دروآیم و  شنیرفآ  ءدبمب  ور  دیدرگ  سویأم  اجهمه 

يوب ترـضح  دومن  لاؤس  یلاعت  قح  ییاسانـشب  عجار  هدمآ و  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  یـسک  هک  هدـش  لقن  ثیداحا  ضعب  زا 
تسین رگید  یتشک  هک  ییاج  رد  دشاب  هتسکش  یتشک  هک  هدش  یتقو  دومرف  يرآ  تفگ  ياهدرک  ایرد  ترفاسم  تقو  چیه  دومرف 

184 هحفص : 
ایآ تقو  نآ  رد  دومرف  یلب - درک  ضرع  یبایب - ییاهر  قرغ  زا  يروانـشب  یناوتب  هک  تسین  ایرد  لحاسب  کیدزن  دهد و  تاجن  ار  وت  هک 
نآ دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  یلب - تفگ  دـشابیم - وت  تاجن  صالخ و  رب  رداق  هک  تسه  یـسک  هک  دـش  هجوتم  وت  بلق 

یـسردایرف چـیه  هک  اجنآ  دـشابیم  یـسردایرف  رب  رداق  تسین و  ياهدـنهد  تاجن  هک  اجنآ  تسا  نداد  تاجن  رب  رداق  هک  تسا  ادـخ  سک 
ِِهلِیبَس و نَع  َّلُِضِیل  ًادادنَأ  ِهِّلل  َلَعَج  َو  ُلبَق  نِم  ِهَیلِإ  اوُعدَی  َناک  ام  َیِـسَن  ُهنِم  ًۀَمِعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  باب 50 ) یملید  بولقلا  داشرا   ) دوب دهاوخن 

. دیامنیم شومارف  ار  دوخ  تمعن  یلو  تقو  نآ  دش  هدوشخب  يوب  یتمعن  دیدرگ و  عفر  وا  زا  ررض  هکنآ  زا  سپ 
دبلطیم ار  نآ  عفر  ادخ  زا  دراذگیم و  يراز  عرـضت و  يانب  درآ  واب  ور  ءالب  یتقو  دوب  دـهاوخ  نینچ  یمدآ  هدـیهوکن  هیجـس  لاح و  يرآ 

هکنیا رب  هفاضاب  دیامنیمن و  يرازگساپس  دوشیم و  لفاغ  تمعن  رکش  زا  ددرگیم و  لوغشم  یعیبط  تاشیعتب  درک  واب  ور  تمعن  یتقو  نکل 
الا دوجولا  یف  رثؤم  و ال   ) درادنپیم رثؤم  تمعن  رد  ار  نآ  لاثما  اهتب و  لثم  يزیچ  ادخ  ریغ  هدومن و  تمعن  نارفک  دنکیمن  يراذگ  رکش 
رب يراک  شتـسد  زا  یـسک  ادخ  زج  هک  دـساف  نامگ  نیمه  دـهدیم و  رارق  یلاعت  يادـخ  اب  اتمه  لمع  رد  ار  ریغ  ای  ددرگیم  رکنم  ار  هّللا )

. تخادنا دهاوخ  تلذم  هاچب  ار  يو  هدینادرگ و  هارمگ  یلاعت  قح  هار  زا  ار  یمدآ  دیآیم 
کیرـش تدابع  رد  ار  نآ  ریغ  ای  اهتب  هک  نیکرـشم  نیاب  هک  هدومن  دوخ  لوسرب  باطخ  ِراـّنلا  ِباحـصَأ  نِم  َکَّنِإ  اًـلِیلَق  َكِرفُِکب  عَّتَمَت  لـُق 

شتآب امـش  راک  ماجنا  رـس  هرخالاب  دومن و  دیهاوخ  یناگدـنز  دـیراد  هک  يرفک  لاح  نیمه  اب  یتدـم  كدـنا  امـش  وگب  دـننادرگیم  ادـخ 
. دوب دهاوخن  یسردایرف  امش  يارب  ادخ  زا  ریغ  هک  اریز  دش  دهاوخ  هدیشک 

185 هحفص : 

( َنوُمَلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتسَی  لَه   ) هیآ نایب 

تسین یکـش  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتـسَی  لَه  ُلق  ِهِّبَر  َۀَمحَر  اوُجرَی  َو  َةَرِخآلا  ُرَذحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِجاس  ِلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  نَّمَأ 
. تسا ملع  هدیمح  فاصوا  نیرتالاب  هک 

زا يوترپ  هتشگ و  رداص  يدحا  لالج  ردصم  زا  هک  تس  يرون  ملع  دوب  دهاوخ  شناد  دنمجرا  تفـص  نیمهب  طونم  رـشب  لماکت  یقرت و 
رد رابخا  تایآ و  دـیامنیم و  روهظ  رهاظب  نطاـب  زا  ساوح  هکبـش  زا  هدـینادرگ و  نشور  ار  لد  فارطا  هدومن و  قارـشا  نمؤم  بلق  رب  نآ 

یماهفتـسا له )  ) هب الاب  هیآ  نیمه  رد  هک  سب  نیمه  ملع  تلیـضف  رد  دومن و  ناوتن  هرامـش  ءاصحا و  هک  تسا  دایز  يردقب  ملع  تلیـضف 
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. هدومرف بجعت  روطب 
. دوب دنهاوخن  يواسم  لهاج  ملاع و  زگره  ینعی  َنوُمَلعَی ) َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتسَی  لَه  )

هدومرف هک  دننکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمیپ  زا 
( ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  )

رگید ثیدح  رد 
( ءادهشلا ءامد  نم  لضفا  ءاملعلا  دادم  )

عفان ملع  ایآ  هک  تسا  هکنیا  هدش  هبتـشم  يردق  مدرم  دزن  هک  يزیچ  تسین  حیـضوتب  جاتحم  هک  تسا  دایز  يردـقب  ملع  تلیـضف  هصالخ 
. تسا یملع  هچ  هدش  فیصوت  نآ  هراب  رد  ردقنیا  هک 

لیلد و يور  زا  تایعیبط  تایهلا و  زا  ءایشا  تقیقح  زا  ثحب  نآ  رد  هک  اریز  دننادیم  تمکح  مالک و  ملع  ار  عفان  ملع  ءامکح  نیملکتم و 
. داعم ءدبم و  ییاسانشب  ددرگیم  یهتنم  نآ  ماجنا  رس  دوشیم و  ناهرب 

نآرق تاـیآ  ریـسفت  راـبخا و  ظـفح  رد  ار  عفاـن  ملع  تسا  ثیداـحا  نآرق و  ریـسفت  ناـشثحب  عوضوم  هک  یناـسک  نیرـسفم و  نیثدـحم و 
. دناهتسناد

رـسیم قالخا  بیذهت  رد  یتلیـضف  لامک و  ره  لصا  هکنیا  هب  رظن  تسا  دب  بوخ و  تافـص  ناشثحب  عوضوم  هک  ییاهنآ  قالخا و  ياملع 
. دیدرگ دهاوخ  دیدپ  قالخا  ملع  رد  زیمت  نآ  دوش و  هداد  زیمت  مه  زا  دب  بوخ و  تافص  یتسیاب  ۀمدقم  دیدرگ و  دهاوخ 

186 هحفص : 
هداد زیمت  مه  زا  مارح  لالح و  ددرگیم و  عقاو  حیحص  عرـش  نازیم  يور  لمع  نآب  هک  اریز  دننادیم  هقف  ملع  رد  رـصحنم  ار  عفان  ملع  اهقف 

. دوشیم
ار هکنیا  نکل  دناهتـسناد  رـشب  تسد  لوقعلا  ریحم  تاعارتخا  نامهب  رـصحنم  ار » عفان   » ملع ناـنآ  نارادـفرط  دـیدج و  عیانـص  نیعرتخم  و 

هدوب یملع  نآ  ناشدوصقم  دناهدرک  ملع  زا  فیرعت  اج  ره  دناهتشادن و  یناف  يایند  تعیبط و  ملاعب  ییانتعا  رشب  نایاوشیپ  هک  دناهتـسنادن 
. دیامن يربهر  تیبوبر  تیدوبع و  نیب  دح  رس  لماکت و  هداجب  ار  يو  دیامن و  لیمکت  ار  ناسنا  تیناحور  هک 

تبحم تفرعم و  رون  نتفریذپ  يارب  دنادرگ  ایهم  ار  یمدآ  بلق  نطاب و  يافـص  يارب  دـشاب  همدـقم  هاگ  ره  دوخ  هبترم  رد  یملع  ره  يرآ 
تافـص زا  یفـصم  بلقب  ضاـیف  ءدـبم  زا  هک  تسا  يرون  ملع  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  عفاـن  تداعـس  هداـجب  دـنادرگ  يربهر  ار  يو  یهلا و 
هـضافا ضاـیف  ءدـبم  زا  هک  تسا  يروـن  هکلب  ددرگیمن  دـیدپ  مّلعت  ترثـکب  ملع   ) هک تـسا  ثیدـح  رد  هچناـنچ  ددرگیم  هضاـفا  یناوـیح 

هکلب عراش  رظن  رد  یملع  نینچ  دوصقم  نیاب  دنادرگ  رتکیدزن  ار  ناسنا  هک  یملع  ره  دـشاب و  هتـساوخ  ادـخ  هک  یـسک  ره  بلقب  ددرگیم 
. دوب دهاوخ  رتمیظع  رتفیرش و  ملاع  يالقع  مامت  دزن 

یگدـنب و ماقم  رد  بش  تاعاس  رد  هک  سک  نآ  ایآ  دـیئامن  ناتلقعب  عوجر  هک  دـیامنیم  لقع  مکحب  داشرا  لاعتم  تاذ  ایوگ  ـالاب  هیآ  رد 
قلاخ ییاسانش  یگتـسناد و  يور  زا  هدجـس  رد  یهاگ  مایق  رد  یهاگ  هدروآ  دورف  میظعت  وس  دوخ  ءدبم  لباقم  رد  دتـسیایم و  اپب  تدابع 

يواسم رفن  ود  هکنیا  لقع  مکحب  ایآ  داعم  هن  دسانـشیم  ءدـبم  هن  درادـن  یـشناد  چـیه  هک  یـسک  نآ  اب  دـیامنیم  شیاتـس  ار  دوخ  ياتکی 
. دوب دهاوخن  نینچ  زگره  دنشابیم 

رظن رد  ار  رفن  ود  تخادنا و  راکب  ار  دوخ  لقع  هک  یسک  تسا  رکذت  رکفت و  قیاقح  كرد  يارب  هلیسو  نیرتهب  ِبابلَألا  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ 
اهتمحز تدابع  قیرط  تفرعم  رد  زین  هدومن و  فرـص  رمع  داعم  ءدـبم و  ییاسانـش  رد  هک  یناـحور  مولعب  فراـع  ملاـع و  یکی  تفرگ 

. هدیدرگ ملاع  یبوبر  ملعب  هکنآ  ات  هدیشک 
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187 هحفص : 
برقم ادخ  دزن  اهتب  دـنکیم  نامگ  دـنادرگیم و  ادـخ  کیرـش  ار  ریغ  تدابع  رد  داعم و  هن  دسانـشیم  ءدـبم  هن  هک  نادان  لهاج  يرگید  و 

رفن ود  هکنیا  دـنمدرخ  لقاع  دزن  ایآ  دـبلطیم  تعافـش  مهف  هن  دـنراد و  سح  هن  هک  یتسپ  ءایـشا  زا  دـنکیم و  هدجـس  اهتب  هب  دنـشابیم و 
چیه شاداپ  تلیضف و  رد  دنکیم  تدابع  ّتین  صولخ  اب  شناد  ملع و  يور  زا  هک  يدباع  هتبلا  دوب  دهاوخن  نینچ  زگره  دنشابیم  يواسم 
ماقم رد  سپـس  تخانـش  ار  دوبعم  لوا  یتسیاب  هتفرگ  ماجنا  تفرعم  ملع و  نودب  يو  تدابع  هک  يدباع  نآ  اب  دوب  دهاوخن  هسیاقم  فرط 

: هدش لقن  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  روهشم  ثیدح  رد  دمآرب  شتسرپ  یگدنب و 
( ۀملسم ملسم و  لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  )

. دروآیم رامشب  بجاو  ناملسم  نز  ناملسم و  درم  ره  رب  ار  ملع  بلط  هک 
رد قالخا  ملع  ءاملع  تسا ، اهنآ  ثحب  عوضوم  هک  هقف  ملع  رد  اهقف  دـیامنیم ، روصت  هداد  رارق  دوخ  مه  هچنآ  رد  ار  عفان  ملع  سک  ره  و 

، دسانـشیم دیحوت  رد  ار  دوخ  ماقم  نآب  دبع  هک  فوصت  ملع  رد  هفوصتم  تنـس ، باتک و  ملع  رد  نیثدحم  دـب ، کین و  قالخا  نداد  زیمت 
. دوشیم هتخانش  وا  تافص  ادخ و  نآب  اریز  مالک  ملع  رد  نیملکتم 

یلاـعت و بجاو  ییاسانـش  یلـصا  دوصقم  نوچ  نکل  تسا  وـکین  دوـخ  هبترم  رد  یملع  ره  هک  تسین  یکـش  يرآ  یلازغ ) موـلعلا  ءاـیحا  )
بولطم نآ  دنادرگ  کیدزن  دوخ  ءدبمب  ار  ناسنا  هار  دشاب و  دیحوت  ملع  همدقم  هک  یملع  ره  ظاحل  نیاب  دوب  دـهاوخ  وا  لاعفا  تافص و 

دوش هتخانـش  یلاعت  يادـخ  لوا  هک  دراد  شزرا  یتقو  هقف  ملع  ـالثم  تشاد  دـهاوخن  یعقاو  شزرا  دـشاب  هکنیا  زا  ریغ  رگا  دوب و  دـهاوخ 
. دوش هتسناد  هدومرف  غالبا  امب  یهلا  ءارفس  طسوتب  هک  یقیرطب  وا  شتسرپ  تدابع و  قیرط  سپس 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هک  دیامرفیم  رما  دوخ  ربمیپ  هب  لاعتم  يادخ  مُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  ای  ُلق 

188 هحفص : 
دینک يرود  بانتجا و  یـصاعم  زا  دیئامن و  يراددوخ  ناتدوخ  راگدرورپ  تفلاخم  زا  وگب  دناهدروآ  نامیا  هک  ییاهنآ  هب  نم  ناگهدنب  زا 

. دینادرگ فصتم  يوقت  هدیمح  تفص  هب  ار  دوخ  و 
رثا رد  طقف  يراکوکین  یکین و  نوچ  ٍباسِح  ِریَِغب  مُهَرجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  ٌۀَعِـساو  ِهّللا  ُضرَأ  َو  ٌۀَنَـسَح  اینُّدلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسحَأ  َنیِذَِّلل 

یگدنب هب  ار  نانآ  دناهدیدرگ  تلیـضف  ود  نیاب  فصتم  ملاع  هکنیا  رد  هک  یـصاخشا  هک  تسا  هکنیا  دیدرگ  دهاوخ  دیدپ  يوقت  نامیا و 
اَّلِإ ِناسحِإلا  ُءازَج  لَه   ) هکنیا هب  رظن  هدـیمان و  دوخ  دابع  زا  هدوتـس و  دوریم  رامـشب  یناسنا  دـنمجرا  تافـص  نیرتـالاب  زا  هک  تیدوبع  و 

دنهاوخ یتداعـس  یتلیـضف و  ره  ياراد  اهنآ  ینعی  تسا ) ۀنـسح   ) نانآ يارب  هدومرف  قالطا  روطب  هیآ  رد  صاخـشا  نینچ  يارب  ُناـسحِإلا )
. دوب

زا يرایـسب  هیآ و  كرابم  هکنیا  رد  هک  تسا  هکنیا  دوب  دهاوخن  راوتـسا  یمکحم  هیاپ  يور  لاوز و  ضرعم  رد  يوقت  نودب  نامیا  نوچ  و 
تلیضف هس  هکنیا  حلاص  لمع  یـصاعم و  زا  بانتجا  يوقت و  اب  نامیا  یتقو  هدینادرگ  مأوت  حلاص  لمع  اب  يوقت و  اب  ار  نامیا  رگید  تایآ 

رد لخاد  دراد  ياج  هک  تسا  تقو  نآ  دوب  دـهاوخ  یناسنا  تالامک  عیمجب  فصتم  لئاضف و  مامت  عماج  وا  هدـنراد  دـیدرگ  عمج  مه  اـب 
. ددرگ هدامآ  يو  يارب  ینعم  مامتب  اهیکین  مامت  ددرگ و  نیمرکم  دابع 

189 هحفص : 

ات 24] تایآ 11  (: 39  ) رمزلا هروس  ]
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هراشا

ٍموَی َباذَع  یِّبَر  ُتیَـصَع  نِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُلق  ( 12  ) َنیِِملـسُملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  نَِأل  ُتِرمُأ  َو  ( 11  ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُخم  َهّللا  َدـُبعَأ  نَأ  ُتِرمُأ  یِّنِإ  ُلق 
ِۀَمایِقلا َموَی  مِهِیلهَأ  َو  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساخلا  َّنِإ  ُلق  ِِهنوُد  نِم  ُمتئِـش  ام  اوُُدبعاَف  ( 14  ) ِینیِد َُهل  ًاِصلُخم  ُدـُبعَأ  َهّللا  ُِلق  ( 13  ) ٍمیِظَع

(15  ) ُنِیبُملا ُنارسُخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ 
َو اهوُُدبعَی  نَأ  َتوُغاّطلا  اُوبَنَتجا  َنیِذَّلا  َو  ( 16  ) ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ  ٌلَلُظ  مِِهتَحت  نِم  َو  ِراّنلا  َنِم  ٌلَـلُظ  مِِهقوَف  نِم  مَُهل 

ِبابلَألا اُولوُأ  مُه  َِکئلوُأ  َو  ُهّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتـسَی  َنیِذَّلا  ( 17  ) ِدابِع رِّشَبَف  يرـُشبلا  ُمَُهل  ِهّللا  َیلِإ  اُوبانَأ 
نِم يِرَجت  ٌۀَِّینبَم  ٌفَرُغ  اـِهقوَف  نِم  ٌفَرُغ  مَُهل  مُهَّبَر  اوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  ( 19  ) ِراّنلا ِیف  نَم  ُذـِقُنت  َتنَأَف  َأ  ِباذَـعلا  ُۀَِـملَک  ِهیَلَع  َّقَح  نَمَف  َأ  ( 18)

(20  ) َداعیِملا ُهّللا  ُِفلُخی  ِهّللا ال  َدعَو  ُراهنَألا  اَِهتَحت 
َّنِإ ًاماطُح  ُُهلَعجَی  َُّمث  ارَفـصُم  ُهارَتَف  ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهناولَأ  ًاِفلَتُخم  ًاعرَز  ِِهب  ُجِرُخی  َُّمث  ِضرَألا  ِیف  َعِیبانَی  ُهَکَلَـسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ 

َِکئلوُأ ِهّللا  ِرکِذ  نِم  مُُهبُوُلق  ِۀَیِساقِلل  ٌلیَوَف  ِهِّبَر  نِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالـسِِإلل  ُهَردَص  ُهّللا  َحَرَـش  نَمَف  َأ  ( 21  ) ِبابلَألا ِیلوُِأل  يرکَِذل  َِکلذ  ِیف 
یلِإ مُُهبُوُلق  َو  مُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  مُهَّبَر  َنوَشخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُهنِم  ُّرِعَـشقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَحلا  َنَسحَأ  َلََّزن  ُهّللا  ( 22  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف 
َلِیق َو  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ِباذَـعلا  َءوُس  ِهِهجَِوب  یِقَّتَی  نَمَف  َأ  ( 23  ) ٍداه نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ُءاشَی  نَم  ِِهب  يِدـهَی  ِهّللا  يَدُـه  َکـِلذ  ِهّللا  ِرکِذ 

(24  ) َنُوبِسکَت ُمتنُک  ام  اُوقوُذ  َنیِِملاّظِلل 

190 هحفص : 

همجرت

دوب دهاوخ  نیمه  تسا  واب  صوصخم  هک  قح )  ) نید میامن و  شتسرپ  ار  ادخ  صالخا  يور  زا  هک  ماهدیدرگ  رومأم  نم  وگب  دّمحم  يا 
(15  ) مشاب تما  هکنیا  ناگدنورگ  زا  لوا  هک  مرومأم  زین  و 

(16  ) مدرگ التبم  تمایق )  ) گرزب زور  باذعب  میامن  ار  دوخ  راگدرورپ  ینامرفان  نایصع و  رگا  مسرتیم  نم  اتقیقح  وگب  دّمحم  يا 
(17  ) هدیدرگ صلاخ  وا  يارب  نم  نید  هک  یلاح  رد  میامنیم  تدابع  ار  ادخ  نم  وگب  دّمحم  يا 

نارسخ ناشناسک  ناشسفن و  زا  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  ناراکنایز  اققحم  وگب  نانآب  دیئامن  شتسرپ  دیهاوخ  وا  ریغ  ار  سک  ره  زین  امش  و 
رهاظ و نارـسخ  هکلب  دیـشخب ) دهاوخن  ناشدیاع  یعفن   ) تمایق زور  رد  و  دـندومن ) فرـص  هدوهیب  رد  ار  ناشرمع  ینعی   ) دـندرب ررـض  و 

(18  ) دوب دهاوخ  نیمه  ادیوه 
ار دوخ  ناگدـنب  نآب  ادـخ  هک  تسا  هکنیا  شتآ  زا  تسا  ییاهنابیاس  زین  اهنآ  ریز  زا  شتآ و  زا  تسا  ییاهنابیاس  نیرفاک )  ) رـس يـالاب  زا 

(19 ( ) دیبای تاجن  یباذع  نینچ  زا  ات   ) دینادرگ دوخ  راعش  ار  يراکزیهرپ  يوقت و  نم  ناگدنب  يا  دناسرتیم 
هدب تراشب  نم  ناگدنب  هب  دّمحم  يا  هدژم  تسا  نانآ  يارب  دندومن  تشگزاب  ادخب  دندومن و  بانتجا  توغاط  شتسرپ  زا  هک  یناسک 

تیاده ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنشابیم  یناسک  تعامج  هکنیا  دننکیم  يوریپ  ار  نآ  رتوکین  دنیامنیم و  عامتـسا  ار  قح  مالک  هک  یناسک  نآ 
(20  ) دوب دنهاوخ  لقع  بحاص  اهنآ  هدینادرگ و 

(21  ) یناهرب باذع  زا  ار  يو  یناوتیم  وت  هدیدرگ  ققحم  يو  رب  باذع  هملک  هک  یسک  ایآ  دّمحم  يا 
نآ ریز  زا  هدش و  انب  يرگید  هفرغ  هفرغ ، نآ  يالاب  هک  دوب  دهاوخ  ياهفرغ  اهنآ  يارب  دندیدرگ  راکزیهرپ  یقتم و  هک  یناسک  نکل 
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191 هحفص : 
(22  ) دوب دهاوخن  ریذپ  فلخت  تسا و  قح  ادخ  هدعو  هداد و  هدعو  روطنیا  ادخ  دراد  نایرج  بآ  اههفرغ 

زا سپ  دینادرگ  ناور  ییاههمشچ  نیمز  رد  دروآ و  ورف  بآ  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  يدیدن  وت  ایآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 
رد  ) اتقیقح ددرگیم  بوچ  نآ  زا  سپ  ینیبیم  درز  ار  نآ  سپ  ددرگیم  کشخ  نآ  زا  سپ  دروآ  نوریب  گنراگنر  ياهتـشک  نیمز  زا  نآ 

(23  ) دنشابیم رکف  لقع و  نابحاص  هک  یناسک  يارب  دوب  دهاوخ  يزردنا  رکذت و  تقلخ ) بیترت  هکنیا 
لثم تسا  رون  ياراد  شراگدرورپ  بناج  زا  هک ) یـسک  نینچ   ) سپ دـینادرگ  هداـشگ  مالـسا  يارب  ار  يو  هنیـس  دـنوادخ  هک  یـسک  اـیآ 

هدیدرگ و تخس  ادخ  دای  زا  ناشیاهلد  هک  تسا  یناسک  يارب  باذع  تدش  سپ  تسا  گنت  مالـسا  لوبق  زا  يو  هنیـس  هک  دشابیم  یـسک 
(24  ) دوب دنهاوخ  ادیوه  یهارمگ  رد   ØƏ نینچ 

زا هدـش و  ررکم  وا  ناصاخ ) یهلا و  يانث  نآ  رد  و   ) تسا رگیدـکی  هیبش  هباـشتم و  نآ ) تاـیآ  هک   ) یباـتک نیرتهب  دـینادرگ  لزاـن  ادـخ 
تـسا هکنیا  ددرگیم  مرن  ادـخ  رکذـب  ناشبلق  نانآ و  تسوپ  نآ  زا  سپ  دنـسرتیم  ناشراگدرورپ  زا  هک  ار  یناسک  تسوپ  دـنازرلیم  فوخ 

دهاوخن ياهدننک  تیاده  يو  يارب  دومن  هارمگ  ادخ  هک  ار  سک  ره  دیامنیم و  ییامنهار  تیاده و  دهاوخ  ار  سک  ره  هک  ادـخ  تیادـه 
(25  ) دوب

زا هک  دنام  یـسک  لثم  هدـیدرگن  دـب  لمع  نوماریپ  و   ) هتـشاد هاگن  تمایق  زور  يدـب  یتخـس و  زا  ار  دوخ  هجو  تاذ و  هک  یـسک  نآ  ایآ 
ایند رد  هک  ار  یلاـمعا  نآ  دیـشچب  ار  دوخ  لـمع  يازج  دوشیم  هتفگ  ناگدننکمتـسب  تماـیق ) زور   ) تقو نآ  رد  هدـیدرگن ) نمیا  باذـع 

(26  ) دیاهدومن بسک 

تایآ حیضوت 

تـسه يریبدت  رهب  هک  دندوب  ماقم  رد  شیرق  رافک  نوچ  َنیِِملـسُملا  َلَّوَأ  َنوُکَأ  نَِأل  ُتِرمُأ  َو  َنیِّدلا  َُهل  ًاِصلُخم  َهّللا  َُدبعَأ  نَأ  ُتِرمُأ  یِّنِإ  ُلق 
شوماخ ار  ادخ  رون 

192 هحفص : 
وا یهاگ  دیما  نیاب  دننادرگ  کیرـش  اهتب  تدابع  رد  دوخ  اب  ار  وا  دننادرگ و  فرـصنم  هّللا ) الا  هلا  ال   ) همل غیلبت  زا  ار  ادخ  لوسر  دـننک و 

تسد هک  دنهد  بیرف  ار  وا  دنتساوخیم  تورث  لام و  تنطلـس و  هدعوب  یهاگ  دندرکیم  شرجز  یهاگ  دندومنیم  دیدهت  دیعبت  ای  لتقب  ار 
. دیسریم باطخ  شترضحب  هک  دوب  هکنیا  درادرب  دوخ  ياعدا  زا 

هک اریز  مدرک  کیرش  اهتب  تدابع  رد  امش  اب  نم  هک  دیربب  نم  زا  ار  دوخ  عمط  وگب  نیکرشم  نیاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 
ار ادـخ  هک  ماهدـیدرگ  رومأم  یلاعت  قح  فرط  زا  نم  هکلب  منکیمن  لمع  میوگیمن و  يزیچ  مدوخ  یناـسفن  لـیم  یهاوخلد و  يور  زا  نم 

. دریگ ماجنا  دشاب  یلاعت  قح  ياضر  فالخ  رب  هچنآ  یناسفن و  ياوه  كرش و  زا  یلاخ  نم  تدابع  میامن و  تدابع 
. یلاعت قح  نامرفب  ناگهداهن  ندرگ  زا  مشاب  یسک  لوا  هک  ماهدیدرگ  رومأم  زین  و 

امـش تاسیلدت  اههدعو و  تادیدهت و  نیاب  نم  وگب  نانیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک  دشاب  نینچ  دوصقم  دـیاش  هصالخ 
نم ماهتفرگ و  تقبـس  رـشب  دارفا  مامت  رب  یگدـنب  ناـمیا و  رد  هک  مشاـبیم  یـسک  لوا  نم  هک  اریز  تشاد  مهاوخن  رب  دوخ  لـمع  زا  تسد 

رد تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  هکنیا  اـب  ماهدـیدرگ  فرـص  میلـست  رماوا  لـباقم  رد  مشاـبیم و  نیدـحوم  نیعیطم و  مدـق  شیپ  ور و  شیپ 
. دوب دهاوخن  نکمم  زگره  میامن  تکرش  امش  اب  كرش 
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باذع ببـس  ادخ  ریغ  تدابع  ادخب و  كرـش  هک  دنادرگ  رکذـتم  ار  رافک  هکنیا  يارب  ٍمیِظَع  ٍموَی  َباذَـع  یِّبَر  ُتیَـصَع  نِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُلق 
وگب نیکرشم  نیاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هک  دیامنیم  باطخ  دوخ  ربمیپ  هب  هک  تسا  هکنیا  ددرگیم  تمایق  گرزب  زور 

مهاوخ كانـسرت  تمایق  گرزب  زور  باذـع  زا  هک  یتروص  رد  میامن  تفلاخم  مناوت  هنوگچ  میامنیمن  ار  دوخ  یلوم  رما  تفلاخم  زگره 
. دوب

193 هحفص : 
ار ادـخ  نید ، رد  صولخ  صالخا و  يور  زا  طقف  نم  وگب  نانیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ِینیِد  َُهل  ًاِصلُخم  ُدـُبعَأ  َهّللا  ِلـُق 

. دیهدن رارق  وا  يارب  کیرش  تدابع  ماقم  رد  دینک و  تدابع  ار  هناگی  يادخ  هک  میامنیم  داشرا  زین  ار  امش  منکیم و  تدابع 
يربهر صلاخ  نیدب  ار  امـش  سپـس  میامن و  شتـسرپ  ار  ادخ  صولخ  اب  مدوخ  لوا  هک  تسا  هکنیا  نم  هفیظو  ِِهنوُد  نِم  ُمتئِـش  ام  اوُُدبعاَف 

. ماهدمآرب دوخ  فیلکت  هدهع  زا  نم  دیئامن  شتسرپ  دیهاوخ  ار  سک  ره  دیریذپن  یتقو  منادرگ 
دزـشوگ هک  دیامنیم  شلوسرب  باطخ  زاب  ُنِیبُملا  ُنارـسُخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  مِهِیلهَأ  َو  مُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساخلا  َّنِإ  ُلق 

يارب يدوس  تمایق  رد  دوب و  دهاوخ  يراکنایز  نارسخ و  ادخ  ریغ  تدابع  ادخب و  كرش  هک  امن  رادربخ  ناشررـضب  ار  نانآ  نک و  رافک 
. تشاد دهاوخن  اهنآ  لها  اهنآ و 

رد تسا و  روآ  نایز  تسین  شخب  هجیتن  درادن و  يدوس  هکنیا  رب  هفاضا  امش  لمع  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  ُنِیبُملا  ُنارسُخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ 
. دیدرگ دهاوخ  ادیوه  رهاظ و  نآ  ررض  تمایق 

دیلوت رمع و  فالتا  زج  هکلب  درادـن  یـشزرا  داـعم  زور  رد  دـشاب  هدـشن  ظوحلم  نآ  رد  قح  ههجو  ادـخ و  يارب  صلاـخ  هک  یلمع  يرآ 
ماـسقا زا  نآ  ددرگ و  مأوت  یناـقح  ههجو  صولخ و  اـب  هک  دراد  یعقاو  شزرا  یتقو  لـمع  دـیدرگ  دـهاوخن  بترتم  نآ  رب  يزیچ  باذـع 

ههجو یتسیاب  دیآ  رامـشب  ایند  یناگدنز  تاجایتحا  زا  شاعم و  نیمأتب  عجار  هک  یلامعا  یتح  دشاب  تدابع  همدقم  ای  دـیآ  رامـشب  تدابع 
. دیدرگ دهاوخ  بوسحم  تدابع  همدقم  مهنآ  دشاب  نینچ  رگا  هک  دشاب  ظوحلم  نآ  رد  یناقح 

ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ  ٌلَلُظ  مِِهتَحت  نِم  َو  ِراّنلا  َنِم  ٌلَلُظ  مِِهقوَف  نِم  مَُهل 

194 هحفص : 
دیامنیم و دیدهت  ار  اهنآ  هدمآ و  رب  هدـیدرگ  ناشریگنماد  نانآ  لاعفا  لامعا و  تشاداپب  هک  ییاهباذـع  نیکرـشم و  رافک و  لاح  نایب  رد 

رود تقیقح  قـح و  زا  ار  اـهنآ  هتفرگ و  ار  ناـنآ  بلق  فارطا  یتـسرپسفن  رفک و  ياـههدرپ  اـیند  رد  هک  يروـط  نـیمه  هـکنیا  هـب  هراـشا 
لاعفا لامعا و  نیمه  دریگیم  دوخب  یجراخ  تروص  ینطاب  روما  هک  تمایق  رد  ددرگ  نانآ  بلق  لخاد  ناـمیا  رون  دراذـگیمن  هدـینادرگ و 

. دومن دهاوخ  هطاحا  نانآب  ریز  الاب و  زا  هک  شتآ  زا  ددرگیم  ییاههدرپارس  اهنابیاس و  هک  تسا  اهنآ 
تمحر تقفـش و  يور  زا  لوا  هدومن و  رافک  باذـعب  هراشا  تسا و  هراشا  ءامـسا  زا  کلذ )  ) ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَداـبِع  ِِهب  ُهّللا  ُفِّوَُخی  َکـِلذ 

. دنروایب نامیا  دندرگ و  رب  كرش  رفک و  زا  دنسرتب و  باذع  زا  دیاش  هک  دناسرتیم  يزور  نینچ  باذع  زا  ار  دوخ  ناگدنب 
يراکزیهرپ و يوقتب و  ار  نانآ  تسا  اـهنآ  تیدوبع  ماـقمب  هراـشا  هک  داـبع  اـی  ظـفلب  دـنادرگیم و  نینمؤمب  هجوتم  ار  باـطخ  نآ  زا  سپ 

نامیا رد  هک  یناسک  يا  هک  دوب  دهاوخ  نینمؤمب  تبسن  وا  تقفش  تفأر و  لامک  رب  رعـشم  باطخ  وحن  هکنیا  دنادرگیم و  رومأم  صولخ 
دیئوجن دیهاوخن و  هک  يروطب  دیئامن  تیوقت  تسا  ادخ  ياضر  فالخ  رب  هچنآ  زا  يراد  دوخ  يوقتب و  ار  دوخ  نامیا  دیاهدیدرگ  راوتسا 

نامیا وترپ  رد  طقف  يرـشب  تلیـضف  هک  اریز  يراگتـسر  تداعـس و  هار  تسا  هکنیا  دیهد  حیجرت  دوخ  ياضرب  ار  وا  ياضر  ار و  قح  رگم 
. دیدرگ دهاوخ  دیدپ  يوقت  یقیقح و 
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يزیچ رب  ار  يرگید  تسا  یـصخش  ندرک  هاگآ  ةراشبلا ) يرـشبلا و   ) يرـُشبلا ُمَُهل  ِهّللا  َیلِإ  اُوبانَأ  َو  اهوُُدبعَی  نَأ  َتوُغاّطلا  اُوبَنَتجا  َنیِذَّلا  َو 
دوصقم و  ٌمالُغ ) اذه  يرُشب  ای   ) فسوی هروس  رد  یلاعت  هلوق  ددرگیم  نایامن  تروص  رد  نآ  رثا  دوشیم و  يو  رورـس  تشاشب و  ببـس  هک 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو   ) یلاـعت هلوق  دننیطایـش  ناـیغط  أـشنم  تسا و  ناـیغط  زا  ذوخأـم  توغاـط  هک  اریز  تسا ، ناطیـش  لوا  هبترم  رد  توغاـط  زا 
. ددرگیم فرحنم  قح  قیرط  زا  هدومن و  نایغط  یناطیش  ءاوغاب  یناسنا  راکاطخ  سفن  یناث  هبترم  رد  و  ُتوُغاّطلا ) ُمُهُؤاِیلوَأ 

195 هحفص : 
دنیامنن و ار  ناطیـش  تدابع  نانیا  هاگ  ره  هک  دناهدومن  ار  هراما  سفن  ناطیـش و  تفلاخم  هک  دیامنیم  یناسکب  هراشا  هکرابم  هیآ  هکنیا  رد 

مالعا اهنآ  تروص  دیـسر و  دهاوخ  تمحر  تراشب  هدژم و  نانآب  دنـشاب  هتـشاد  واب  هجوت  هبانا و  دننک و  تدابع  ار  ادـخ  صولخ  يور  زا 
تروص رد  دسریم و  شزرمآ  رورس  تمحر و  هدژم  نینمؤمب  عقوم  هچ  رد  هکنیا  رد  تسا  زوکرم  اهنآ  نطاب  رد  هک  يرورـس  نآب  دیامنیم 

تسا نآرق  ياهتراشب  نامه  دوصقم  رگید  لوقب  دشاب و  ناگتـشرف  نابزب  ندرم  عقوم  دیاش  یـضعب  لوقب  ددرگیم  ادیوه  يدنـسروخ  نانآ 
. دنهدیم تراشب  تشهبب  واب  گرم  زا  دعب  رگید  لوقب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  نابزب 

یهلا و فاطلا  ناـمه  دـندرگیم  دنـسروخ  نآـب  ملاـع  نیمه  رد  يوقت  اـب  نینمؤم  هک  يرگید  تراـشب  تسه و  اـهتراشب  هکنیا  ماـمت  يرآ 
رب ددرگیم و  قارـشا  نآ  يافـص  ردـقب  یعیبط  شیالآ  زا  یلاخ  یفـصم و  بلق  رد  یهاگب  هاـگ  هک  دوب  دـهاوخ  ینادمـص  راونا  تاقارـشا 

نامه ایند  تراشب  زا  دوصقم  دـیاش  « 1 (» ِةَرِخآلا ِیف  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  يرـُشبلا  ُمَُهل   ) یلاعت هلوق  دیدرگ  دـهاوخ  هدوزفا  يو  نیقی  نامیا و 
. دنادرگیم شاشب  ینارون و  ار  وا  تروص  ددرگیم و  ادیوه  تروص  رد  نآ  رثا  هدومن و  عولط  بلق  رد  هک  دشاب  یحئاول  تاقارشا و 

شوگب ناسنا  هک  ار  نانخس  ماسقا  مامت  ددرگیم  لماش  دراد و  مومع  لوقلا )  ) مال فلا و  ُهَنَسحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  رِّشَبَف 
دیاش ار و  نآ  ریغ  قفانم و  رفاک و  نمؤم و  زا  رشب  دارفا  نانخس  دونـشیم  زین  هدومن و  مالعا  نآرق  ربمیپ و  طسوتب  هک  ادخ  مالک  زا  دونـشیم 
شوگ هار  زا  هک  ینانخـس  دـیامنیم و  روطخ  بلق  رد  یناطیـش  سواسوب  ای  سفن  ءاقلاب  ای  کلم  ماهلاب  سفن  رد  هک  ار  هچنآ  ددرگ  لـماش 

نآ رد  لوا  دینـش  بلق  شوگ  ای  رـس  شوگب  هک  ار  هچنآ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دـنمدرخ  لقاع  ناسنا  ددرگیم  لایخ  هنیزخ  دراو  دونـشیم 
سپس دیامن  یلاخ  ار  نآ  ماهوا  بئاوش  زا  دهدب و  زیمت  نآ  دب  بوخ و  نیب  دیامنب و  لمأت 

-----------------------------------
هیآ 65 سنوی  هروس  ( 1)

196 هحفص : 
رتبوخ هچنآ  اهنآ  حیحـص  نیب  زا  هدینادرگ  ادج  مه  زا  ار  نآ  دساف  حیحـص و  دب و  بوخ و  هکنآ  زا  سپ  دیامن و  هضرع  لقع  ناطلـسب 

. دیامن لمع  نآ  قباطم  هدومن  باختنا  تسا 
رومأم ار  دوخ  مرکا  ربمیپ  هدومن و  تیاده  ار  نانآ  ادـخ  هک  دنـشابیم  یناسک  نانیا  ِبابلَألا  اُولوُأ  مُه  َِکئلوُأ  َو  ُهّللا  ُمُهادَـه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

زئاف اهنیا  هک  دـهدب  هدژم  تراشب و  دنـشابیم  صلاخ  لقع  نابحاص  ناگهتفای و  تیادـه  هک  ناگدـنب  زا  یـصاخشا  نینچب  هک  دـنادرگیم 
دـنرآ و راکنا  يارب  تسا و  ماهفتـسا  نمف ) أ   ) هزمه ِراّنلا  ِیف  نَم  ُذـِقُنت  َتنَأَف  َأ  ِباذَـعلا  ُۀَِـملَک  ِهیَلَع  َّقَح  نَمَف  َأ  دوب  دـنهاوخ  ناگهدـیدرگ 

تـسا نکمم  ایآ  هدیدرگ  عقاو  یهلا  بضغ  طخـس و  دروم  دوخ  لمع  شاداپب  دـیدرگ و  ققحم  باذـع  يو  رب  هک  یـسک  هکنیا  هب  هراشا 
ایآ یتمحر  لوسر  هک  وت  یتح  هکنیا  هب  دیامنیم  دـیکأت  ار  مالک  دوب و  دـهاوخن  نکمم  زگره  دـبای  تاجن  دوش و  هتـشادرب  يو  زا  باذـع 

نانآ تاجن  تعافـش و  ماقم  رد  رگا  وت  تعافـش  یتح  ینعی  یهد  تاجن  شتآ  زا  ار  يو  یناوت  هدیدرگ  باذع  لومـشم  هک  یـسک  نینچ 
. دیدرگ دهاوخن  ذفان  ییآرب 
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رب هک  فرغ )  ) َداـعیِملا ُهّللا  ُفـِلُخی  ـال  ِهـّللا  َدـعَو  ُراـهنَألا  اَِـهتَحت  نـِم  يِرَجت  ٌۀَِّینبَم  ٌفَرُغ  اـِهقوَف  نـِم  ٌفَرُغ  مَُـهل  مُـهَّبَر  اوَـقَّتا  َنـیِذَّلا  ِنِـکل 
تـسا هکنیا  رب  نآرق  مسر  هک  اریز  هدـیدرگ  ایهم  ناراکنایز  يارب  هک  تسا  الاب  هیآ  رد  ِراّنلا ) َنِم  ٌلَلُظ   ) لباقم دـهدیم  هدـعو  ناراکزیهرپ 

هیلع هّللا  یّلـص  متاخ  یبن  فاصوا  زا  یکی  هک  اریز  تسا  نینچ  زین  سکعب  هداد و  رارق  تمحر  هیآ  نآ  لباقم  هدمآ  باذع  هیآ  اج  ره  هک 
راودـیما تشهب  ياهتمعنب  دـنیامن و  دـیدهت  باذـع  زا  ار  مدرم  هک  دـناهدیدرگ  رومأـم  هک  هدوب  نینچ  ناربمیپ  ماـمت  هکلب  مّلـس  هلآ و  و 

. دنراد زاب  تجاجل  يرس و  دوخ  زا  تسد  دنرآ و  ور  تداعس  هارب  دیاش  هک  دننادرگ 
عیطم دنتشاد و  هاگن  ار  دوخ  راگدرورپ  مکح  هک  یناسکب  تسا  نینچ  هیآ  هصالخ 

197 هحفص : 
زا هدیدرگ و  انب  رگید  یضعب  يالاب  یـضعب  هک  هدش  هیهت  یلاع  للجم  ياهناکم  ییاههفرغ و  تشهب  رد  هک  دهدیم  هدعو  دندیدرگ  وا  رما 

لوزن قدص  لحم  زا  هک  تسا  ییاههدعو  اهنیا  دوب و  دهاوخ  اّیهم  هشیمه  هدومن  نایرج  یهلا  تمحر  همشچ  رـس  زا  هک  ییاهرهن  اهنآ  ریز 
. دیدرگ دهاوخن  ریذپ  فلخت  هدومن و 

نیمز رد  هک  یهانتم  ریغ  فاطلا  ضیف و  مومع  نایب  رد  ًاعرَز  ِِهب  ُجِرُخی  َُّمث  ِضرَألا  ِیف  َعِیباـنَی  ُهَکَلَـسَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ 
بآ نامـسآ  زا  ملاع  هلا  هنوگچ  هک  ینادـیم  ینیبیم و  هتبلا  ینعی  ینیبیمن  ایآ  هک  دـیامنیم  باـطخ  دوخ  تمحر  ربمیپب  هدـینادرگ  رهاـظ 

زا سپ  ار  اهنآ  هدروآ و  نوریب  گنراگنر  ياـههویم  تاـبوبح و  اـههایگ و  نیمز  زا  هدـینادرگ و  يراـج  نیمز  رد  هدروآ و  دورف  ار  ناراـب 
. دروآ رد  یگشخ  يدرز و  تلاحب  یمرخ  يزبس و 

تسا ذفان  نیمز  رد  وا  تردق  روطنیا  هک  یسک  درگنیم  ار  بئاغ  دهاش  رد  لقاع  مدآ  هکنیا  هب  هراشا  ِبابلَألا  ِیلوُِأل  يرکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
رد هک  دراد  تردق  دنادرگیم  کشخ  ار  نآ  عافتنا  زا  سپ  دوخ و  تاقولخم  يزور  يارب  دـنادرگیم  مرخ  زبس و  اههایگب  ار  نآ  یهاگ  هک 

رورـسم شوخ و  یهلا  ياهتمعن  هب  هشیمه  هک  دراد  ياـپب  یمئاد  ناور  ياههمـشچ  اـب  لـلجم  ياهرـصق  اـههفرغ و  نیعیطم  يارب  تشهب 
. دنشاب

ماهفتسا نمف ) أ   ) هزمه ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِرکِذ  نِم  مُُهبُوُلق  ِۀَیِساقِلل  ٌلیَوَف  ِهِّبَر  نِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالـسِِإلل  ُهَردَص  ُهّللا  َحَرَـش  نَمَف  َأ 
هک تسا  فوذحم  شربخ  ءادتبم و  دعب  هلمج  اب  تسا و  هفوصوم  ای  هلوصوم  ای  نم ) و   ) هداد الاب  هیآب  فطع  ار  هلمج  اف )  ) تسا و يراکنا 

هدیدرگ زاب  ادخ  دایب  وا  هنیس  هک  یسک  ایآ  ینعی  هّللا ) رکذ  نم  هبلق  اسق  نمک  مالسالل  هردص  هّللا  حرش  نمف  أ   ) دشاب روطنیا  ینعم  رد  هیآ 
نآ رد  مالسا  تفرعم و  رون  هتفرگ و  ار  يو  بلق  يور  تعیبط  یناملظ  هدرپ  هدیدرگ و  بلقلا  یسق  هک  دوب  دهاوخ  یسک  لثم 

198 هحفص : 
اب دومن  هسیاقم  ناوت  هنوگچ  هدـیدرگ  زاب  شراگدرورپ  رونب  هک  ياهنیـس  اریز  دوب  دـنهاوخن  يواسم  زگره  رفن  ود  هکنیا  دـیامنیمن  ذوفن 

. هتفر ورف  تعیبط  رعق  رد  هدیدرگ و  یهت  تفرعم  رون  زا  هک  یناملظ  کیرات  بلق 
: ددرگیم زاب  ناسنا  هنیس  زیچ  هسب 

و ددرگیم ) ذوخأـم  ثیداـحا  نآرق و  زا  هک  یفراـعم  لـثم   ) هدومن بصن  فراـعم  تاـبثا  يارب  دـنوادخ  هک  ینیهارب  هلدا و  قیرط  زا  لوا -
. دوب دهاوخ  ءاملعب  صوصخم  نآ  طابنتسا 

(. ًيدُه مُهَداز  اوَدَتها  َنیِذَّلا  َو   ) یلاعت هلوق  ددرگیم  قارشا  بلق  رد  یضعب  زا  سپ  یضعب  هک  تسا  یتالاح  نآ  یهلا و  فاطلاب  مود -
فراعم تبحم و  رهم و  لحم  هک  وا  لد  هک  یـسک  يرآ  نایبلا ) عمجم  ریـسفت  . ) رطاخ یفن  ههبـش و  لـح  هلدا و  ندـیدرگ  دـکؤمب  موس -

تملظ یکیرات و  رد  دـنادرگن  نشور  ار  نآ  ياهلودـج  ددرگن و  زاب  ددرگیم  قارـشا  يدزیا  فاـطلا  زا  هک  يرون  هب  هاـگ  ره  تسا  یهلا 
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دنام دـهاوخن  یقاب  نآ  رد  مالـسا  رون  ذوفن  يارب  یلحم  رگید  دریگیم و  ارف  ار  نآ  يور  تعیبط  هایـس  ياههدرپ  تفر و  دـهاوخ  ورف  لهج 
لفاغ ادخ  دای  زا  هتفرگ و  ار  نانآ  بلق  تواسق  هک  یناسک  لاحب  ياو  هدومرف  هک  تسا  هکنیا  ددرگیم  لفاغ  ادـخ  دای  رکذ و  زا  تقو  نآ 

دومن و بلط  ادخ  زا  ع )  ) یسوم ترـضح  هک  تسا  يردص  حرـش  نامه  هکنیا  دنـشابیم و  ادیوه  یهارمگ  رد  ینامدرم  نینچ  دناهدیدرگ 
َلََّزن ُهّللا  َكَردَـص ) ََکل  حَرـشَن  َمل  َأ   ) هدومرف شلوسرب  نانتما  ماقم  رد  یلاعت  قح  زین  و  يِرمَأ ) ِیل  رِّسَی  َو  يِردَـص  ِیل  حَرـشا  ِّبَر   ) تفگ

هکرابم هیآ  هکنیا  رد  ِهّللا  ِرکِذ  یلِإ  مُُهبُوُلق  َو  مُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  مُهَّبَر  َنوَشخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُهنِم  ُّرِعَـشقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَحلا  َنَسحَأ 
نودب نآرق  هکنیا  هب  رعـشم  هدروآ  مالک  لوا  رد  هک  هّللا )  ) هلالج مساب  یکی  هداد  تلیـضف  ینامـسآ  بتک  مامت  زا  تفـص  دـنچب  ار  نآرق 
دیجمت یمـالک  رتوکین  هب  ثیدـحلا ) نسحاـب   ) ار نآرق  مود  دوب  دـهاوخ  نآرق  تمظع  رب  لـیلد  هکنیا  تسا و  وا  دوـخب  بوـسنم  هطـساو 

ینخس ثیدح و  ملاع  رد  هکنیا  هب  هراشا  هدومرف 

199 هحفص : 
دـعاوق و سیـسأت  ثیح  زا  تسا و  وا  رد  يوطنم  هک  يرارـسا  زومر و  تهج  زا  تحـالم و  تغـالب و  تحاـصف و  ثیح  زا  نآرق  یبوـخب 

یبولـسا رتحیحـص  یهجو و  رتوکینب  تسا  نآ  رب  فظوم  قالخا  بیذهت  فراعم و  داعم و  شاعم و  روما  رد  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ماکحأ و 
. دمآ دهاوخن  هدماین و  دشاب  زاجعا  رب  لمتشم  هک 

رد تغالب  تحاصف و  زاجعا و  رد  تایآ  همه  هک  دـشاب  نینچ  دـیاش  هباـشتم  زا  دوصقم  هداد  رارق  رگیدـکیب  هباـشتم  ار  نآرق  تاـیآ  موس 
. تسا هریت  کیب و  تایآ  قایس  کبس و  دنرگیدکیب  هیبش  بولسا  مظن و  رد  راتفگ و 

هیبش اهنآ  همه  هدش  رارکت  يدـنچ  ياهتمکح  رـشب و  ماهفا  رد  ذوفن  دـیکأت و  يارب  تایآ  ضعب  هکنیا  اب  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  دـیاش  و 
َأ  ) هدومرف هیآ 82  ءاسن  هروس  رد  نآرق  زاجعا  ماقم  رد  هک  تسا  یلاعت  هلوق  هیجوت  هکنیا  دیؤم  دیآیمن و  رظنب  یفالتخا  نآ  رد  تسا  مهب 

(. ًارِیثَک ًافالِتخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهّللا  ِریَغ  ِدنِع  نِم  َناک  َول  َو  َنآرُقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف 
تایآ یتقو  هدیدرگ  ءالیتسا  ناشبلق  رب  یهلا  تبیه  فوخ و  هک  یصاخشا  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  نآرق  تازایتما  تایـصوصخ و  زا  مراهچ 

دنونشیم و ملکتم  زا  ار  مالک  ایوگ  هک  دناهدیسر  ياهبترمب  نیقی  زا  نانآ  هک  اریز  دزرلیم  نانآ  تسوپ  ندب و  سرت  زا  دنونـشیم  ار  باذع 
. ددرگیم مرن  ناشبلق  دندینش  ار  تمحر  تایآ  هکنآ  زا  سپ 

هک يردقب  دوب  دهاوخ  نازیم  هفک  ود  لثم  اهنآ  بلق  رد  ءاجر  فوخ و  هک  تسا  هکنیا  نمؤم  تافـص  زا  یکی  هک  دشاب  دیاب  هراشا  دـیاش 
. دنراودیما وا  تمحر  هب  ردق  نامهب  دنسرتم  ادخ  باذع  زا 

ینینمؤم فصو  رد  هدومن و  الاب  هیآب  هراشا  هراشا و  ءامسا  زا  کلذ )  ) ٍداه نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ُءاشَی  نَم  ِِهب  يِدهَی  ِهّللا  يَدُه  َِکلذ 
فوخ و لوا  دنیامنیم  عامتـسا  ار  نآرق  تایآ  یتقو  دننینچ  نانآ  هدـیدرگ و  یلوتـسم  نانآ  بلق  رب  یهلا  تمظع  تبیه و  هک  دوب  دـهاوخ 

ینعم دشاب  هکنیا  دیاش  و  دوب ، دنهاوخ  ناگدش  تیاده  اهنآ  ددرگیم  مرن  نانآ  بلق  نآ  زا  سپ  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  تیشخ 

200 هحفص : 
يو يارب  ياهدننک  تیادـه  دـینادرگ  هارمگ  ادـخ  هک  ار  یـسک  دـهاوخب و  هک  ار  یـسک  ره  دـنکیم  تیادـه  ادـخ  هدومرف  هک  یلاعت  هلوق 

. دوب دهاوخن 
یبوخ نخـس  ره  دنز و  مدق  تیاده  قیرط  رد  هک  ار  یـسک  دنکیم  تیاده  ادخ  هک  دراد  حضاو  تلالد  مینک  عمج  مه  اب  ار  تایآ  یتقو 

ار يو  یلاعت  يادـخ  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  هتبلا  دـیامنیم  لمع  نآـب  هتفرگ و  ار  نآ  نیرتهب  اـهنآ  نیب  زا  دریگیم و  ارف  ار  نآ  دونـشیم  هک 
دوب و دـنهاوخن  تیادـه  لباق  رگید  دـننازیرگ  یناـقح  تاـملک  یهلا و  تاـیآ  زا  هک  ییاـهنآ  سکعب  دـیامنیم و  تیادـه  میقتـسم  قیرطب 
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هک تسا  هکنیا  زا  رتالاب  یلاعت  قح  تاذ  دنادرگ  هارمگ  ار  اهنآ  ادخ  هکنیا  هن  دوب  دـهاوخ  اهنآ  ندـشن  تیادـه  نامه  هنیعب  نانآ  یهارمگ 
تیادـه ضیف  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هکنیا  دـندومنن  قـح  فرطب  ور  راـیتخاب  هک  یناـسک  دـنادرگ  هارمگ  تسا  تیادـه  لـباق  هک  ار  یـسک 

دوخ یهلا  طخس  تمایق و  باذع  زا  ندومن  زیهرپ  زا  هک  یسک  ایآ  هکنیا  هب  هراشا  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِباذَعلا  َءوُس  ِهِهجَِوب  یِقَّتَی  نَمَف  َأ  دناهتخادنا 
عقاو باذـع  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هدوـمن و  تفلاـخم  هک  یناـسک  اـب  دوـب  دـهاوخ  يواـسم  ددرگ  یلاـعت  قـح  رماوا  عـیطم  دراد و  هاـگن  ار 

. دوب دنهاوخن  يواسم  رفن  ود  هکنیا  زگره  دناهدینادرگ 
تـسا یباذع  نامه  هکنیا  دیـشچب و  ار  خزود  باذع  دش  دهاوخ  هتفگ  نیرفاکب  باذع  عقوم  رد  َنُوبِـسکَت  ُمتنُک  ام  اُوقوُذ  َنیِِملاّظِلل  َلِیق  َو 
ِِللُضی نَم  َو   ) هدومرف هک  ادخ  ندرک  هارمگ  میتفگ  نآ  هیجوت  رد  هک  تسا  الاب  هیآ  نامه  دیؤم  هیآ  هکنیا  دیاهدومن و  ایهم  دوخ  لمعب  هک 

ینعی دندیدرگ  هارمگ  دـندوبن  تیادـه  ماقم  رد  نوچ  هک  تسا  اهنآ  ندـشن  تیادـه  نیمه  دـهدیم  تبـسن  شدوخب  ار  یهارمگ  هک  ُهّللا )
. دومنن تیاده  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ 

201 هحفص : 

ات 42] تایآ 25  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

اُوناک َول  ُرَبکَأ  ِةَرِخآلا  ُباذََـعل  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  َيزِخلا  ُهّللا  ُمُهَقاذَأَـف  ( 25  ) َنوُرُعـشَی ُثیَح ال  نِم  ُباذَعلا  ُمُهاتَأَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک 
َبَرَض ( 28  ) َنوُقَّتَی مُهَّلََعل  ٍجَوِع  ِيذ  َریَغ  اِیبَرَع  ًانآُرق  ( 27  ) َنوُرَّکَذَتَی مُهَّلََعل  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآرُقلا  اَذه  ِیف  ِساّنِلل  انبَرَـض  دََقل  َو  ( 26  ) َنوُمَلعَی

(29  ) َنوُمَلعَی مُهُرَثکَأ ال  َلب  ِهِّلل  ُدمَحلا  ًالَثَم  ِنایِوَتسَی  لَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَس  ًالُجَر  َو  َنوُسِکاشَتُم  ُءاکَرُش  ِهِیف  ًالُجَر  ًالَثَم  ُهّللا 
ذِإ ِقدِّصلِاب  َبَّذَـک  َو  ِهّللا  یَلَع  َبَذَـک  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف  ( 31  ) َنوُمِـصَتَخت مُکِّبَر  َدنِع  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُکَّنِإ  َُّمث  ( 30  ) َنوـُتِّیَم مُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 

َِکلذ مِهِّبَر  َدنِع  َنُؤاشَی  ام  مَُهل  ( 33  ) َنوُقَّتُملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَـص  َو  ِقدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  ( 32  ) َنیِِرفاکِلل ًيوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَیل  َأ  ُهَءاج 
(34  ) َنِینِسحُملا ُءازَج 

نِم َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  َو  ُهَدبَع  ٍفاِکب  ُهّللا  َسَیل  َأ  ( 35  ) َنُولَمعَی اُوناک  يِذَّلا  ِنَسحَأـِب  مُهَرجَأ  مُهَیِزجَی  َو  اُولِمَع  يِذَّلا  َأَوسَأ  مُهنَع  ُهّللا  َرِّفَُکِیل 
َقَلَخ نَم  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو  ( 37  ) ٍماـِقتنا ِيذ  ٍزیِزَِعب  ُهّللا  َسَیل  َأ  ٍّلِـضُم  نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا  ِدـهَی  نَـم  َو  ( 36  ) ٍداـه نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ِِهنوُد 
لَه ٍۀَمحَِرب  ِینَدارَأ  َوأ  ِهِّرُـض  ُتافِـشاک  َّنُه  لَه  ٍّرُِـضب  ُهّللا  َِینَدارَأ  نِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  ام  ُمتیَأَرَف  َأ  ُلق  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 

(39  ) َنوُمَلعَت َفوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  مُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمعا  ِموَق  ای  ُلق  ( 38  ) َنُولِّکَوَتُملا ُلَّکَوَتَی  ِهیَلَع  ُهّللا  َِیبسَح  ُلق  ِِهتَمحَر  ُتاکِسمُم  َّنُه 
ُّلِضَی امَّنِإَف  َّلَض  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  يدَـتها  ِنَمَف  ِّقَحلِاب  ِساّنِلل  َباتِکلا  َکیَلَع  انلَزنَأ  اـّنِإ  ( 40  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ِهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُخی  ٌباذَـع  ِهِیتأَی  نَم 
ُلِسُری َو  َتوَملا  اَهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُمیَف  اهِمانَم  ِیف  تُمَت  َمل  ِیتَّلا  َو  اِهتوَم  َنیِح  َسُفنَـألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا  ( 41  ) ٍلیِکَِوب مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  اـهیَلَع 

(42  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يرخُألا 

202 هحفص : 

همجرت

رظتنم دنتـسنادیمن و  هک  ییاـج  زا  تفرگ  ار  اـهنآ  باذـع  سپ  دـندومن  بیذـکت  ار  دوخ  ناربمیپ  هک  دـندوب  یناـسک  هکم  راـفک  زا  شیپ 
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(27  ) دندوبن
دهاوخ ایند ) باذع   ) زا رتتخس  رتگرزب و  يورخا  باذع  دنتسنادیم  رگا  میدیناشچ و  نانآب  ییاوسر  يراوخ و  ایند  تایح  نیمه  رد  سپ 

(28  ) دوب
(29  ) دنریگ دنپ  مدرم  هکنیا  دیاش  میدروآ  یلثم  یناتساد  ره  زا  نآرق  هکنیا  رد  ام  اققحم  و 

(30  ) دندرگ راکزیهرپ  رافک  هکنیا  دیاش  هک  دیدرگ  دهاوخن  تفای  نآ  رد  یفالخ  یجک و  چیه  میدینادرگ و  لزان  یبرع  نابزب  ار  نآرق 
چیه دناوتن  مالغ  نآ  و   ) دـننک عوجر  یتمدـخ  واب  کی  ره  دـنفلاخم و  مه  اب  هک  دراد  اقآ  دـنچ  هک  یمالغ  ناتـسادب  هدروآ  لثم  دـنوادخ 

رد ینعی   ) دنشابیم مه  لثم  مالغ  ود  هکنیا  ایآ  دهد ) نامرف  واب  هک  تسین  رگید  سک  و   ) دراد اقآ  کی  هک  یمالغ  و  دنک ) یضار  ار  مادک 
مدرم رتشیب  نکل  تسا ) اتکی   ) يادخب صوصخم  شیاتـس  دمح و  دوب ) دهاوخن  نینچ  زگره   ) دوب دنهاوخ  مه  دننام  یگدوسآ ) یتحار و 

(31  ) دننادیمن
(32  ) دنریمیم زین  نانیا  درم و  یهاوخ  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

سپ

203 هحفص : 
(33  ) دومن دنهاوخ  عازن  لادج و  ناتراگدرورپ  دزن  تمایق  رد  اققحم  نآ  زا 

دشابیمن منهج  نیرفاک  هاگیاج  ایآ  دز  ارتفا  تسا  تقیقح  قدص و  هک  نآرقب  تسب و  غورد  ادخ  رب  هک  یسک  نآ  زا  رتراکمتس  تسا  یک 
(34)

رامشب ناراکزیهرپ  زا  یصاخشا  نینچ  دومن  قیدصت  ار  تسار  نخس  نآ  هک  یـسک  نآ  دروآ و  تقیقح ) و   ) تسار نخـس  هک  یـسک  نآ 
(35  ) دنوریم

(36  ) ناراکوکین شاداپ  تسا  هکنیا  تسا  هدامآ  ایهم و  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  يارب  دنهاوخ  هچنآ 
(37  ) دناهدومن هک  يریخ  لمع  رتوکینب  دهدیم  شاداپ  نانآب  دناهدرک و  هک  يدب  لمع  نیرتدب  دناشوپیم  اهنآ  زا  ادخ  هکنیا  يارب 

ادخ زا  ریغ  یناسکب  ار  وت  رافک )  ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  دیامنیم  تیافک  ار  دوخ  ناگدنب  روما  ادخ  هک  تسین  نینچ  ایآ 
(38  ) دوب دهاوخن  ياهدننک  تیاده  وا  يارب  دینادرگ  هارمگ  ادخ  هک  ار  یسک  دنناسرتیم و 

(39  ) دشابیمن هدنشک  ماقتنا  رهاق و  بلاغ و  ادخ  ایآ  دنادرگ  هارمگ  ار  وا  دناوتن  یسک  دیامن  ییامن  هار  ار  يو  ادخ  هک  ار  یسک  و 
يا ادخ ، دنیوگ  هتبلا  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  نیکرـشم  هکنیا  زا  رگا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 

( مشابیم ربمغیپ  هک   ) نمب دهاوخب  ادخ  رگا  دیناوخیم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهتب  هکنیا  ایآ  رافکب  وگب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم 
نمب دهاوخب  ادخ  رگا  هکنیا  ای  دنیامن  فرط  رب  هدـیناسر  ادـخ  هک  یتنحم  یتخـس و  نآ  دـنناوتیم  اهتب  هکنیا  ایآ  دـناسرب ، یتنحم  یتخس و 
یفاک ارم  ادخ  وگب  دّمحم  يا  دسرن ، نمب  هک  دنیامن  يریگولج  ادخ  تمحر  زا  دـنراد  تردـق  اهتب  هکنیا  ایآ  دـناسر  یتعفنم  یتمحر و 

(40  ) ناگدننک لکوت  دنیامنیم  لکوت  ءاکتا و  وا  رب  تسا و 
(41  ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  منکیم و  لمع  راک و  زین  نم  دینکب  دیهاوخ  هچنآ  و   ) دیشاب دوخ  هاگیاجب  تعامج  يا  وگب  دّمحم  يا 

(42  ) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  وا  مئاد  باذع  دنادرگ و  اوسر  راوخ و  ار  وا  هک  یباذع  نآ  ددرگ  دراو  يو  رب  باذع  هک  ار  یسک  نآ 
هدئاف تفایرد  ار  تیادـه  هار  نآرق  تیادـه  هب  هک  یـسک  مدرم ) ییامنهار  يارب   ) میدروآ دورف  وت  رب  یتسرد  قحب و  ار  نآرق  ام  تقیقحب 

نابهگن وت  ددرگیم و  دراو  شدوخ  رب  شررض  زین  نآ  دیدرگ  هارمگ  هک  یسک  دیدرگ و  دهاوخ  شدوخ  دیاع  نآ 
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204 هحفص : 
(43  ) دوب یهاوخن  نانآ 

رب گرم  مکح  هک  ار  یـسفن  نآ  درادیم  هاگن  سپ  تسا  هدرمن  باوخ  عقوم  رد  هک  ار  یـسفن  نآ  دریگیم  ادـخ  ناشندرم  عقوم  ار  اهسفن 
رد هک   ) ندرک اهر  نتفرگ و  هکنیا  رد  اتقیقح  نیعم و  تقو  ات  هدیـسرن  شلجا  زونه  هک  ار  یـسفن  نآ  دـنکیم  اـهر  هدـیدرگ و  يراـج  نآ 

یناسک يارب  ادـخ ) تردـق  زا   ) تسا ییاههناشن  تایآ و  هنیآ  ره  دـیامنیم ) اـهر  باوخ  تقو  رد  دریگیم و  ار  یمدآ  سفن  گرم  تقو 
دنیامنیم رکفت  هک 

تایآ حیضوت 

هراشا

زا يرایـسب  تعامج  ناینوعرف و  دومث و  داع و  موق  لثم  ناینیـشیپ  تعامج  َنوُرُعـشَی  ُثیَح ال  نِم  ُباذَـعلا  ُمُهاتَأَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک 
هک رایـسب  ياهافج  نآ  دندادیم و  یهلا  يارفـس  ناربمیپ و  خماش  ماقمب  هک  ییاوران  ياهتبـسن  نآ  قح و  راکنا  شاداپب  نیکرـشم  رافک و 

کی ار  نانآ  هدومن  زورب  یهلا  بضغ  طخـس و  زا  هک  باذـع  دـندوب  ربخیب  هک  یلاح  رد  ناشلمع  تافاکمب  دنتـشادیم  اور  اـهنآب  تبـسن 
. تفرگ هعفد 

راد ترخآ  تسا و  تلهم  ّلحم  لمع و  ياج  ایند  هکنیا  اب  َنوُمَلعَی  اُوناک  َول  ُرَبکَأ  ِةَرِخـآلا  ُباذََـعل  َو  اینُّدـلا  ِةاـیَحلا  ِیف  َيزِخلا  ُهّللا  ُمُهَقاذَأَـف 
زا نایغط  یتقو  لاح  هکنیا  اب  دـسرب  دوخ  لامعا  تازاجمب  ددرگ و  رداـص  وا  مکح  یتسیاـب  یهلا  هاـگداد  نآ  رد  یـسک  ره  تسا و  ءازج 

تقیقح لصا و  نکل  دیامنیم  زورب  ایند  ملاع  هکنیا  رد  ياهنومن  هدـیدرگ  ایهم  راّجف  رافک و  يارب  هک  دوعوم  منهج  نآ  زا  تشذـگ  دـح 
. دوب دهاوخ  رارقرب  تباث و  تسا  نانآ  یگهشیمه  هاگیاج  هک  تمایق  رد  نآ 

ار خزود  باذـع  یتخـس  هک  نآ  تدـش  تهج  زا  یکی  دوریم  رامـشب  يویند  باذـع  زا  رتدـیدش  رتـگرزب و  یتاـهج  زا  يورخا  باذـع  و 
. داد رارق  هسیاقم  فرط  هدینادرگ  ناشیناف  هتفرگ و  ار  اهنآ  هعفد  کی  هک  یئزج  باذع  نیاب  ناوتیمن 

هدومرف نآ  فصو  رد  هچنانچ  دوب  دهاوخ  یناحور  مه  ینامـسج و  مه  يورخا  باذـع  نکل  تسا  ینامـسج  طقف  يویند  باذـع  رگید  و 
( ِةَِدئفَألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  )

205 هحفص : 
رـشب دزشوگ  ررکم  میرک  نآرق  رد  ددرگیمن  روصت  يو  يارب  ییاهتنا  تسا  یمئاد  يورخا  باذع  تسا و  یتقوم  يویند  باذـع  رگید  و 

. دوب دهاوخ  ناسنا  یگهشیمه  هاگیاج  ترخآ  ملاع  دوب  دنهاوخ  نادیواج  تشهب  رد  تشهب  لها  منهج و  رد  منهج  لها  هک  هدومن 
یعیبط یـسح  سابل  زا  هنهرب  ار  يونعم  روما  دنناوتیمن  مدرم  رثکا  نوچ  َنوُرَّکَذَتَی  مُهَّلََعل  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآرُقلا  اَذه  ِیف  ِساّنِلل  انبَرَـض  دََـقل  َو 

دوش و هدرب  لوقعمب  یپ  سوسحم  هار  زا  دـیاش  هک  هتخیر  یـسح  لاـثم  بلاـغ  رد  ار  يونعم  روـما  ءـالقع  هک  تسا  هکنیا  دـنیامن  كاردا 
. دوش هدرب  تیقحب  یپ  لاثم  هار  زا  دیاش  هک  هدروآ  ییاهلاثم  یتاهیبشت و  یبلطم  رهب  عجار  تسا  تالوقعم  ّبل  تایونعم و  ّقاح  هک  نآرق 

نانآ ریگ  نماد  ناربمیپ  تفلاخم  رثا  رد  هک  یتایلب  اهباذـع و  ناینیـشیپ و  مما  تشذـگ  رـس  تایاکح و  دـب  کـین و  لاـمعا  شاداـپب  عجار 
َو مِِهب  انلَعَف  َفیَک  مَُکل  َنَّیَبَت  َو   ) هدومرف هک  اجنآ  دراد  نیمهب  هراشا  اهنیا و  ریغ  ناینوعرف و  دومث و  داع و  موق  لثم  دهدیم ، رکذت  هدـیدرگ 

مدرم دـیاش  هک  اهنیا  ریغ  توبکنع و  سگم و  لیبق  زا  دروآیم  ییاهلثم  دوخ  ملع  تردـق و  مومع  تابثا  يارب  زین  و  َلاـثمَألا ) ُمَُکل  اـنبَرَض 
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. دندرگ دوخ  لاعفا  لامعا و  بقارم  دنریگ و  دنپ 
حیـصف یبرع  نابزب  نآرق  هکنآ  یکی  دهدیم  رکذـت  ار  نآرق  تانـسحم  زا  تفـص  ود  هیآ  هکنیا  رد  َنوُقَّتَی  مُهَّلََعل  ٍجَوِع  ِيذ  َریَغ  اِیبَرَع  ًانآُرق 
راوتـسا تباث و  میقتـسم  قیرط  رب  هکلب  دوب  دهاوخن  یفارحنا  یجک و  نآ  رد  هک  تسا  نینچ  نآرق  فاصوا  زا  هکنآ  رگید  و  هدروآ ، دورف 

. دیوش راکزیهرپ  هدیدرگ و  هبنتم  نآرق  ياهزردنا  میلاعت و  زا  دیاش  هک  دش  هداتسرف  مدرم  امش  يارب  ینآرق  نینچ  هدیدرگ و 
هراشا الاب  هیآ  رد  هک  تسا  ییاهلثم  هلمج  زا  هیآ  هکنیا  اًلَثَم  ِنایِوَتسَی  لَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَس  اًلُجَر  َو  َنوُسِکاشَتُم  ُءاکَرُش  ِهِیف  اًلُجَر  اًلَثَم  ُهّللا  َبَرَض 

روط هار و  هیآ  هک  تسا  هکنیا  نآ  حیضوت  هدومن و 

206 هحفص : 
رد هک  مه  فلاخم  دراد  یئاکرش  نانآ  زا  یکی  هک  يدرم  ودب  هدینادرگ  هیبشت  ار  دحوم  كرشم و  هیآ  دوش  هتفگ  یکی  دومن  هیجوت  ناوت 

دیاع يدوس  ناشلمع  رد  لصا  نیمه  يور  دنیامنیم و  راهظا  دوخ  زا  ياهقیلس  يأر و  مادک  ره  دنرادن  یگناگی  داحتا و  مه  اب  تکرش  رما 
زگره دنـشابیم  يواسم  رفن  ود  هکنیا  ایآ  دـیامن  تکرـش  يأرلا  حیحـص  قفاوم و  رفن  کی  اب  هک  يدرم  سکع  رب  دـیدرگ و  دـهاوخن  نانآ 

. دوشیم هعم )  ) ینعمب هیآ  رد  ُءاکَرُش ) ِهِیف   ) هیجوت هکنیا  رب  انب  دنرآ و  راکنا  يارب  ِنایِوَتسَی ) لَه   ) ماهفتسا دوب و  دهاوخن  نینچ 
کی ره  دشاب و  بابرا  رفن  دنچ  هدنب  ای  رفن  ود  نیب  كرتشم  نانآ  زا  یکی  هک  دناهدومن  مالغ  ودـب  هیبشت  ار  رفن  ود  هکنیا  نیرـسفم  رثکا  و 

دنادیمن دراد  یتجاح  رگا  دیامن و  یضار  تمدخب  ار  اهنآ  همه  دناوتن  مالغ  هکنیا  دنراد و  یعقوت  نآ  زا  هتشاد و  ياهقیلس  يأر و  نانآ  زا 
. دیدرگ دهاوخ  ریحتم  مالغ  اجنیا  رد  دیامن  يرگیدب  لوحم  کی  ره  تسا  نکمم  دهاوخب  کی  مادک  زا 

یناگدنز یتحار  شیاسآ و  رد  یمالغ  نینچ  هک  تسین  یکش  هدیدرگ  هتسراو  دب  تافص  زا  هک  دشاب  ییاقآ  کیب  رـصحنم  رگید  مالغ  و 
تـسا نینچ  دـیامنیمن  راداو  تسین  يو  هوق  رد  هک  يراکب  ار  يو  وا  يالوم  زین  دـنکیم و  بلط  دوخ  يـالوم  زا  دـهاوخ  هچ  ره  دـیامنیم و 
تسین نانآ  نیب  یگناگی  داحتا و  تهج  چیه  دنشابیم و  يروط  اهنآ  زا  کی  ره  دتسرپیم و  ینایادخ  نوچ  كرشم  دحوم  كرـشم و  لاح 

َنَیب َنِیبَذبَذُم   ) دیامن تجاح  بلط  نانآ  زا  کی  مادک  زا  دیامن و  شتـسرپ  وحن  هچب  دـنک و  تدابع  یتسیاب  ار  اهنآ  زا  کیمادـک  دـنادیمن 
( راهق دـحاو   ) نآب رـصحنم  ار  شتـسرپ  یگدـنب و  دـنادیم و  لاـعتم ) زیزع   ) يادـخ کـی  دوبعم  ار  دوخ  هک  دـحوم  صخـش  نکل  َکـِلذ )
( ِنایِوَتـسَی لَه   ) دوب دـهاوخن  نینچ  زگره  دومن  هسیاقم  مهب  ار  رفن  ود  هکنیا  لاح  ناوت  ایآ  دـنادیم  تاـجاحلا ) یـضاق   ) ار وا  دـنادرگیم و 

. تسا نینچ  هن  ینعی  تسا  يراکنا  ماهفتسا 
بوذجم ار  يو  ایند  تبحم  نانآ  زا  یکی  هک  يرفن  ودب  دراد  هراشا  هیآ  دیاش  و 

207 هحفص : 
تاموهوم و شکم  شک  رد  هشیمه  تسا و  ماـقم  تساـیر و  هاـج و  لاـم و  يروآ  عمج  ماـقم  رد  لـمع و  بسک و  لوغـشم  هدـینادرگ و 

قحب ور  هتهج  کـی  هلدکـی و  هدـیرب و  قلخ  زا  يرگید  دـشابیمن و  تحار  ینآ  دـنارذگ و  یم - ار  دوـخ  تاـقوا  یناطیـش  ياـههرطاخ 
ناشبلق دوجـس و  عوکر و  رد  ناشندـب  دـننک  یتدابع  رگا  ایند  نیبلاط  دوب  دـهاوخن  نینچ  زگره  دنـشابیم  يواسم  رفن  ود  هکنیا  اـیآ  هدروآ 
ینادنز قیفر  زا  رفن  ود  نآ  اب  هک  فسوی  لوق  زا  ۀیاکح  فسوی  هروس  رد  تسا  یلاعت  هلوق  هیآ  هکنیا  ریظن  دوب  دهاوخ  ایند  روماب  لوغـشم 

(. ُراّهَقلا ُدِحاولا  ُهّللا  ِمَأ  ٌریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابرَأ  َأ   ) هدومرف تحیصن  زردنا و  ماقم  رد  دوخ 
یگدـنب شیاتـس و  دـمح و  دـینادب  هک  دـنادرگیم  داشرا  ار  مدرم  کیرـش  ود  ای  مالغ  ود  لاثم  زا  سپ  َنوُمَلعَی  مُهُرَثکَأ ال  لـَب  ِهِّلل  ُدـمَحلا 

هناگی دـیزادنا و  ندرگب  یگدـنب  قوط  رگا  تسین  وا  يارب  يدـننام  لثم و  ریظن و  کیرـش و  هک  تسا  ییاـتکی  دـحاو  يادـخ  صوصخم 
ات دنزادنایمن  راکب  ار  دوخ  رکف  دننادان  مدرم  رثکا  هک  تساجنیا  راک  بیع  نکل  تفرگ  دـیهاوخ  رارق  ناما  نما و  دـهم  رد  دـیدرگ  تسرپ 
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. دنسانشب ار  دوخ  داعم  ءدبم و 
رد نکل  دنرآ  ماود  توبث و  يارب  تسا و  هبشم  تفص  تیم  هچ  رگا  َنوُمِـصَتَخت  مُکِّبَر  َدنِع  ِۀَمایِقلا  َموَی  مُکَّنِإ  َُّمث  َنُوتِّیَم  مُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 
هک دوب  هکنیا  دـندوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  گرم  رظتنم  شیرق  راـفک  نوـچ  دـنیوگ  هدـش  ریـسفت  تئاـمب  تیم  اـجنیا 

. دیدرگ دهاوخ  رجنم  گرمب  زین  امش  یگمه  لآم  دیشک و  دهاوخ  گرمب  نم  لآم  وگب  نانیاب  ص )  ) دّمحم يا  دسریم  باطخ 
هک یجیردت  گرمب  تسا  گرم  فرـش  رد  ناسنا  ینآ  ره  رد  نوچ  میئوگ  تشاذـگ و  دوخ  لاحب  ار  هیآ  تسا  نکمم  رتفیطل  ینعمب  و 

يارب يویند  تایح  رگید  ترابعب  تیم و  مه  تسا و  ّیح  مه  لاح  همه  رد  راـبتعا  نیاـب  سپ  دوب  دـهاوخ  تاـیح  گرم و  رد  ینآ  ره  رد 
. دیآ قداص  يو  رب  تیم  ظاحل  نیاب  تسا و  يو  یقیقح  تفص  گرم  تسا و  یتیراع  ناسنا 

208 هحفص : 
یهلا هاگداد  رد  تمایق  زور  رد  درم و  دیهاوخ  مه  امش  مریمیم و  نم  وگب  رافک  نیاب  هک  دهدیم  روتـسد  ص )  ) مرکا ربمیپ  هب  هیآ  هصالخ 

هفیظوب میوگ  نم  دیزادنا  يرگید  ندرگب  ار  هانگ  دیهاوخ  امـش  زا  کی  ره  دـیئامنیم و  تموصخ  لادـج و  مه  اب  ناتراگدرورپ  لباقم  رد 
. دنداد بیرف  ار  ام  نیطایش  ءاسؤر و  هک  دیروآ  یم - رذع  امس  مدومن و  غالبا  امشب  ار  دوخ  تلاسر  مدومن و  لمع  دوخ 

نکمم یـسک  هچ  ایآ  هک  دراد  ادخ  رب  نتـسب  غورد  یگرزب  تمظعب و  هراشا  ُهَءاج  ذِإ  ِقدِّصلِاب  َبَّذَـک  َو  ِهّللا  یَلَع  َبَذَـک  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف 
نیرفاکب باذع  دیعو  نینمؤمب و  تمحر  هدعو  رد  هک  یتایآ  ای  دهدب  ادخب  کیرـش  دنزرف و  تبـسن  هک  یـسک  نآ  زا  دشاب  رتملاظ  تسا 

. دیامن بیذکت  هدومن  لوزن  تقیقح  قدص و  ندعم  زا  هک  ینآرق  ای  دیامن  غورد  رب  لمح  هداد 
ار وا  ناگداتسرف  ءارفـس و  دهدب و  اوران  تبـسن  ییایربک  ماقمب  ددنب و  غورد  ادخب  هک  یـسک  نینچ  ایآ  َنیِِرفاکِلل  ًيوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَیل  َأ 

دومن دهاوخ  مکح  هتبلا  یمیلـس  لقع  ره  دشاب  منهج  نانآ  هاگیاج  رقم و  دیابن  لقع  مکحب  ایآ  دیامنب  بیذکت  ار  نانآ  مالک  دهد و  جنر 
. دوب دنهاوخ  هجنکش  باذع و  بجوتسم  ینامدرم  نینچ  هک 

َنوُقَّتُملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَص  َو  ِقدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو 

« هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس  »

وا نیعباـت  نینمؤم و  ِِهب ) َقَّدَـص   ) زا دوصقم  هدـمآ و  دورف  تقیقح  یتـسرد و  یتـسار و  لـحم  زا  هک  تسا  نآرق  قدـصلاب  زا  دوـصقم  - 1
. دوب دنهاوخ 

دوصقم هدروآ و  دورف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  رب  ار  نآرق  تایآ  هک  تسا  یحو  لماح  لیئربج  ِقدِّصلِاب ) َءاج   ) زا دوصقم  - 2
َنَمآ  ) هدومرف هرقب  هروس  رد  هدروآ  ناـمیا  هدومن و  قیدـصت  نآـب  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمیپ  دوخ  ِِهب ) َقَّدَـص   ) زا

(. خلا ِهَیلِإ  َلِزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا 
لوسر ترضح  دوخ  ریغ  هدننک  قیدصت  رگا  هک  هدش  لقن  سابع  نبإ  زا  - 3

209 هحفص : 
تمظعب هراشا  هدروآ  عمج  ار  کئلوا )  ) ظفل هکنیا  ینعم  هکنیا  رب  انب  و  هب ) قدص  يذـلا  و   ) دوش هتفگ  نینچ  هک  دومنیم  ءاضتقا  مالک  دوب 

. تسا ترضح  نآ 
نآ زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  دوشیم  سنج  يذـلا )  ) هکنیا رب  اـنب  دنـشابیم و  اـهنآ  نیعباـت  ِِهب ) َقَّدَـص  َو   ) دـناءایبنا قدـصلاب )  ) زا دوصقم  - 4
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. ددرگ لماش  ار  نیعوبتم  نیعبات و  هک  هدروآ  عمج  هغیصب  کئلوا )  ) هدومرف
دّمحم ِقدِّصلِاب ) َءاج   ) هک دـننکیم  لقن  نینچ  ع )  ) يدـه همئا  زا  دـهاجم  سابع و  نبإ  زا  میعن  وبا  ظـفاح و  كاحـض و  - 5 عیبر ) اطع و  )

. بلاط یبا  نب  یلع  هب ) قدص  و   ) تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ورب و دـش  باطخ  واب  دیـسر  ـالعا  توکلمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  یتقو  جارعم  بش  رد  هک  تسا  تیاور  - 6 نایبت ) )

دهاوخ قیدصت  ار  وت  بلاط  یبا  نب  یلع  دـسریم  باطخ  دومن  دـنهاوخن  قیدـصت  مدرم  ایادـخ  تفگ  امن  رادربخ  ار  مدرم  ياهدـید  هچنآب 
. تسا ربکا  قیدص  وا  دومن و 

لیبزح دنرفن  هس  نیقیدص )  ) هدومرف هک  دناهدومن  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  اهینـس  هک  تسا  يوبن  ثیدح  رد  و 
. مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیسای  لآ  قیدص  و  راجن ، بیبح  و  نوعرف ، لآ  نمؤم 

دـناهدروآ و تسار  نخـس  هک  ییاهنآ  تسا  الاب  هیآ  مهل )  ) عجرم َنِینِـسحُملا  ُءازَج  َکـِلذ  مِهِّبَر  َدـنِع  َنُؤاـشَی  اـم  مَُهل  نیقداـصلا ) جـهنم  )
: هدومرف نایب  هیآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  يدنچ  لئاضف  نانآ  يارب  دناهدومن  ار  يو  قیدصت  هک  ییاهنآ 

(. َنوُقَّتُملا ُمُه  َِکئلوُأ   ) دنیاوقت لها  نانیا  - 1
. دنناراکوکین هک  اریز  دوب  دهاوخ  ایهم  نانآ  يارب  دنهاوخب  هچنآ  دنراد و  تیدنع  ماقم  ناشراگدرورپ  دزن  نانیا  - 2

شزغل و دناهدومن  ار  نآ  قیدصت  هک  ییاهنآ  هدروآ و  تسار  نخـس  هک  یناسک  نینچ  زا  دـنوادخ  اُولِمَع 3 - يِذَّلا  َأَوسَأ  مُهنَع  ُهّللا  َرِّفَُکِیل 
نانآ هتشذگ  هدیهوکن  لامعا  زا  دناشوپیم و  ار  نانآ  دب  لامعا 

210 هحفص : 
. دیامرفیم وفع  هدومن  نیع  ضمغ 

يوق ياهلودج  مامت  هدومن و  نایرج  نمؤم  بلق  همشچ  رس  زا  هک  دنام  يرهاط  بآ  مالسا  سدقم  عرش  تاسدقمب  قیدصت  نامیا و  يرآ 
هک يویند  لامآ  وزرآ و  یتسرپ و  دوخ  سخ  راوخ و  دـیامنیم و  كاپ  ار  وا  یعیبط  یقالخا و  تافاثک  مامت  زا  هتفرگارف و  ار  يو  رعاشم  و 

تشاداپ یلاعت  قح  هدعوب  َنُولَمعَی 4 - اُوناک  يِذَّلا  ِنَسحَِأب  مُهَرجَأ  مُهَیِزجَی  َو  دیامنیم  فرط  رب  هدیدرگ  دیدپ  یناطیـش  یناویح و  ياوق  زا 
رتدایز هکلب  ربارب  هد  یلمع  ره  دوشیم  هداد  ناشلمع  زا  رتوکینب  هدـیدرگ  رداص  نیقی  نامیا و  رونب  هدـش  هیفـصت  بلق  يور  زا  هک  یلاـمعا 

. دیامنیم فعاضت  نیقی  نامیا و  هجردب  هتسب 
لوسر ترـضح  دنتـساوخیم  يرگهلیح  ماسقا  عاوناب و  تثعب  ءادتبا  رد  شیرق  رافک  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  َو  ُهَدبَع  ٍفاِکب  ُهّللا  َسَیل  َأ 

تنطلـس لاـم و  هدـعوب  یهاـگ  دـندومنیم و  نآ  لاـثما  دـیعبت و  لـتقب و  دـیدهت  ار  وا  یهاـگ  هک  دوب  هکنیا  دـننادرگ  فرـصنم  غیلبت  زا  ار 
یّلـص مرکا  لوسر  رماب  دلاخ  یتقو  یتیاورب  ددرگن  نانآ  ضرعتم  درادرب و  اهنآ  نایادخ  زا  تسد  هک  دننادرگ  فرـصنم  ار  وا  دنتـساوخیم 

زا ادابم  تسا  رتفیرش  اهتب  مامت  زا  تب  هکنیا  هک  سرتب  دلاخ  يا  دنتفگ  دنکشب  ار  اهنآ  گرزب  تب  يزع )  ) تساوخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هک یشابیم  یسک  هدننک  كاپ  هن  یکاپ و  هن  وت  تب  يا  تفگ  دروآ و  دورف  يزع  رس  رب  ار  ربت  دلاخ  ددرگ  دراو  وتب  يررـض  نآ  نتـسکش 

. دیامن شیاتس  ار  وت 
دیامن تیاده  ار  وا  دراد  تردق  یسک  هچ  دومن  هارمگ  ادخ  هک  ار  یـسک  ٍّلِضُم  نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِدهَی  نَم  َو  ٍداه  نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو 
تیاده یهارمگ و  هک  تسا  تسرد  تشاد  دهاوخن  يو  یهارمگ  رب  ییارای  یـسک  تفای  تیاده  هار  شراگدرورپ  فرط  زا  هک  یـسک  و 

ناسنا رگا  دـنمعنتم  وا  ناسحا  لـضف  زا  همه  تسا  ناـسکی  رـشب  دارفا  ماـمتب  ادـخ  تبـسن  نکل  دریگیم  ماـجنا  یلاـعت  قح  فرط  زا  ود  ره 
رشب نایداه  هک  یهارب  هدش  هتشاذگ  يو  رادتقا  فک  رد  هک  يداد  ادخ  رایتخاب 
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211 هحفص : 
ار وا  هدومن و  تیاده  ار  يو  نامحر  يادخ  هتبلا  داد  رارق  ینامحر  تاحفن  دعتـسم  ار  دوخ  تفرگ و  شیپ  ار  تداعـس  هار  دـناهدومن  يوب 

ینعی دیدرگ  دهاوخن  لئان  یلاعت  قح  تیادهب  زگره  تفرگ  شیپ  رد  تواقش  هار  دوخ  رایتخاب  رگا  نکل  دیناسر  دهاوخ  دوصقم  دح  رسب 
ینعم تسا  نیمه  دیدرگ  دهاوخ  هارمگ  تفاین  تیاده  یتقو  دومن  دـهاوخن  تیادـه  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هتخادـنا  تیلباق  زا  ار  دوخ  نوچ 

. هدینادرگ هارمگ  ار  وا  ادخ  هکنیا  هن  ادخ  ندینادرگ  هارمگ 
ءارفـس ناربمیپ و  قیدصت  دنکرـشم و  تدابع  رد  نانیا  نوچ  دشکیم و  ماقتنا  رافک  زا  دـنوادخ  هکنیا  هب  هراشا  ٍماِقتنا  ِيذ  ٍزیِزَِعب  ُهّللا  َسَیل  َأ 

زا ددرگیم و  هتـسب  اهنآ  يورب  تداعـس  هار  هک  تسا  هکنیا  دـننکیمن  راذـگ  ورف  اـهنآ  هراـب  رد  یملظ  وحن  چـیه  زا  هکلب  دـننکیمن  ار  یهلا 
. دندرگیم مورحم  تیاده  تمعن 

زا هک  ییاهتب  هک  دنکیمن  نامگ  نینچ  یلقاع  چـیه  هک  تسا  مولعم  ملـسم و  نوچ  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَس  ِنَئل  َو 
ار شلوسر  دـهدیم و  رکذـت  هیآ  نیاب  هک  تسا  هکنیا  دنـشاب  ملاع  هدـنروآ  دـیدپ  قلاخ و  نانیا  دـناهدش  هتخاس  يدامج  يزلف و  ای  گنس 

سک هچ  ینک  لاؤس  نانآ  زا  یتقو  دـناهداتفا  جـک  هارب  لاحنیا  اـب  دنتـسه و  ادـخب  فرتعم  نطاـب  رد  نیکرـشم  هکنیا  هک  دـنادرگیم  هاـگآ 
. ادخ هتبلا  دنیوگ  تیدج  روطب  هدیرفآ  ار  نیمز  نامسآ و 

َِیبسَح ُلق  ِِهتَمحَر  ُتاکِسمُم  َّنُه  لَه  ٍۀَمحَِرب  ِینَدارَأ  َوأ  ِهِّرُـض  ُتافِـشاک  َّنُه  لَه  ٍّرُِـضب  ُهّللا  َِینَدارَأ  نِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  ام  ُمتیَأَرَف  َأ  ُلق 
هک یسک  نآ  ایآ  دیسرپب  دوخ  زا  دینک و  دوخ  لقعب  عوجر  وگب  اهنیاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  َنُولِّکَوَتُملا  ُلَّکَوَتَی  ِهیَلَع  ُهّللا 
دنک هدارا  رگا  تسا  رادـیدپ  يو  زا  وا  هدـننیرفآ  هدارا  تردـق و  ملع و  راـثآ  نآ  رد  هک  ار  تـقلخ  هاگتـسد  هـکنیا  لـلجم و  ملاـع  هـکنیا 

دناسرب یعفن  نمب  دـهاوخب  رگا  ای  دـنیامنب  ررـض  عفر  نم  زا  دـنناوتیم  دـیتسرپیم  وا  ریغب  هک  ار  ییاهتب  هکنیا  ایآ  ددرگ  دراو  نم  رب  يررض 
. دنریگب ار  عفن  ولج  دنناوتیم  نانیا 

212 هحفص : 
دیامنب ررض  عفر  نم  زا  هک  تسا  یفاک  ادخ  وگب  اهنآب  دنناسرتیم  اهتب  نتسکش  زا  ار  وت  هک  يرافک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا 

. دیامنب ررض  عفر  وا  زا  هک  تسا  ادخ  رب  ینمؤم  ره  نم و  لکوت  ءاکتا و  و 
هک دـیامنیم  شلوسرب  باطخ  درکن  ریثأت  رافک  گنـس  لدـب  لوسر  غیلبت  یتقو  َنوُمَلعَت  َفوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  مُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمعا  ِموَق  ای  ُلق 
نم دیراد و  ياهیور  لامعا و  دوخ  هاوخلد  قباطم  امـش  دیراذگ  دوخ  لاحب  ارم  دینکب و  دـیهاوخ  هچنآ  دیـشاب و  دوخ  هاگیاجب  وگب  نانیاب 

غیلبت رد  دوخ  هفیظو  هدـهع  زا  هک  مشوکیم  مامت  تیدـجب  مهد و  ماجنا  یتسیاـب  هک  مراد  یهلا  روتـسد  قباـطم  ياهیور  دوخ  لـمع  رد  زین 
. دیمهف دیهاوخ  ار  دوخ  رادرک  شاداپ  لامعا و  حبق  زین  امش  نآ  زا  شیپ  ای  گرم  زا  سپ  يدوزب  میآ و  رب  تلاسر 

تانایب هب  هدـمآ و  رب  رـشب  دارفا  داشرا  ماقم  رد  فلتخم  ماـسقا  عاوناـب و  ینآرق  تاـیآ  ٌمیِقُم  ٌباذَـع  ِهیَلَع  ُّلِـحَی  َو  ِهیِزُخی  ٌباذَـع  ِهِیتأَـی  نَم 
علطم ار  اهنآ  ددرگیم  بترتم  نآ  رب  هک  يدب  راثآ  نآ  ناشراتفر و  تکاکر  ناشلامعا و  حـبق  زا  ار  نانآ  قطنم  لقع و  قباطم  یلج  حـضاو 

. دنادرگیم
. دهدیم زایتما  تابیصم  تایلب و  یقاب  زا  ماود  یتخس و  تدش و  ثیح  زا  ار  رافک  باذع  تیصوصخ  هسب  هیآ  كرابم  هکنیا  رد  و 

هک دشاب  يورخا  باذع  هچ  نآ و  ریغ  تراسا و  تراغ و  لتق و  لثم  دـشاب  ایند  باذـع  هچ  دـیدرگ  عقاو  باذـع  دروم  رد  هک  یـسک  لوا 
دهاوخ طقاس  تیناـسنا  هجرد  زا  ار  یمدآ  دروآیم و  يرادـقم  یب  يراوخ و  هدـیدرگ  یـشان  یهلا  بضغ  يور  زا  رتدـیدش و  رتمیظع و 

. دینادرگ
رد طقف  هن  دریگیم  ارف  ار  يو  نطاب  رهاظ و  هدومن  زورب  یـصاع  هریرـس  ثیح  زا  نوچ  یهلا  باذع  هکنیا  هب  هراشا  هیلع ) لحی   ) هملکب مّود 
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ِیتَّلا ُةَدَقوُملا  ِهّللا  ُران   ) هدومرف منهج  شتآ  فصو  رد  دیامنیم  لولح  يو  حور  مسج و  رد  هکلب  ددرگ  دراو  يو  مسج 

213 هحفص : 
هک اریز  دوب  دهاوخ  رادیاپ  تباث و  هشیمه  هک  تسا  یباذع  نآ  هک  دنادرگیم  دّـکؤم  ار  باذـع  میقم )  ) هملکب موس  « 1 (» ِةَِدئفَألا یَلَع  ُِعلَّطَت 

نیمه هدومن و  زورب  تسا  يو  یناطیش  یمیهب و  تافـصب  هدولآ  هک  نطاب  زا  هتفرگ و  هتـشر  رـس  رفاک  ناج  بلق و  زا  هک  تسا  يراثآ  نآ 
. دوب دهاوخ  رادیاپ  تباث و  زین  نآ  راثآ  هدیدرگ  يو  يوناث  تعیبط  ءزج  تباث و  هدیهوکن  تافص  هک  يروط 

رد هدینادرگ و  یفخم  دوخ  ناج  لد و  رد  قفانم  كرشم و  رفاک و  هک  ددرگیم  دیلوت  یقافن  رفک و  شتآ  نآ  زا  خزود  شتآ  هرارـش  يرآ 
دشکیم هرارش  نانآ  بلق  زا  كرش  قافن و  شتآ  ددرگیم  رهاظ  دوخ  تقیقحب  يزیچ  ره  دوشیم و  هتـشادرب  اهراک  يور  زا  هدرپ  هک  تمایق 

. دنازوسیم ار  اهنآ  نطاب  رهاظ و  و 
یفرعم قحب  ار  نآرق  دـنروآ و  لطاب  لباقم  ار  قح  اهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  يدَـتها  ِنَمَف  ِّقَحلِاب  ِساّنِلل  َباتِکلا  َکیَلَع  انلَزنَأ  ّانِإ 

. درادن هار  لطاب  فالخ و  نآ  رد  هدمآ و  دورف  تقیقح  قح و  فرط  زا  نآ  تایآ  مامت  هک  اریز  هدینادرگ 
تسا اهنآ  داعم  شاعم و  حالص  هچنآ  هدروآ و  دورف  رـشب  دارفا  ییامنهار  تیاده و  يارب  تقیقح  قدص و  ندعم  زا  هک  ار  یباتک  نینچ  و 

زردناب و سک  ره  ددرگ  رذع  عطاق  دشاب و  هدش  تجح  مامتا  قلخ  رب  یلاعت  قح  فرط  زا  هک  تسا  هکنیا  يارب  هدـینادرگ  يوطنم  نآ  رد 
ینغتـسم و قلخ  تدابع  زا  ادخ  هک  اریز  ددرگیم  شدوخ  دیاع  نآ  عفن  دش  تداعـس  وریپ  نآ  ییامنهارب  هدـیدرگ و  ظعّتم  نآرق  حـیاصن 

. هدیناسر ررض  شدوخب  زین  نآ  دومن  تفلاخم  دیزرو و  دانع  هار  هک  یسک  دشابیم و  زاینیب 
غیلبت یتایآ و  نینچ  غالبا  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هک  هدومن  شربمیپ  هب  باطخ  ٍلیِکَِوب  مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو 

-----------------------------------
نآ تدـش  توق و  هتفرگ و  هرارـش  ادـخ  بضغ  زا  هک  تسا  یـشتآ  نآ  هدـش و  هتخورفا  رب  هک  ییادـخ  شتآ  هیآ 8  ةزمهلا )  ) ةروـس ( 1)

. دیامنیم تیارس  بلقب  هک  تسا  يروط 

214 هحفص : 
. دوب یهاوخن  لوئسم  وت  اهنآ  ندرواین  ای  ندروآ  نامیا  رد  ینعی  یتسین  نانآ  لیک  وت و  رگید  دوخ  هفیظو  نداد  ماجنا  تلاسر و 

( یفوت  ) یمَـسُم ٍلَجَأ  یلِإ  يرخُألا  ُلِسُری  َو  َتوَملا  اَهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِسُمیَف  اـهِمانَم  ِیف  تُمَت  َمل  ِیتَّلا  َو  اـِهتوَم  َنیِح  َسُفنَـألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا 
ال  ) هک یعقوم  نآ  لـجا  ندیـسر  تقو  ینعی  تسا  قارغتـسا  دـیفم  سفنـالا )  ) رد مـال  فلا و  تسا و  ندوـمن  ضبق  نتفرگ و  ماـمت  ینعمب 
رد هک  دوب  دهاوخ  یسفن  نآ  دریگیم و  ندب  زا  مامتلاب  ار  رشب  سفن  هلامع  هکئالم  هطساوب  لاعتم  تاذ  نومدقتـسی ) ۀعاس و ال  نورخأتـسی 
رد هک  تسا  یناـسنا  هقطاـن  سفن  نآ  دوشیم  هتفرگ  باوـخ  رد  هک  یـسفن  نآ  دـنمان و  یناوـیح  سفن  ار  نآ  تسا و  هدرمن  باوـخ  عـقوم 

نوئـش زا  تاّیلک  كاردا  مهف و  روعـش و  دوب و  دـهاوخ  درجم  لقع  نیمه  یناـسنا  تقیقح  و  كارد ) درجم  رهوج   ) دـناهتفگ نآ  فیرعت 
يارب لاـعتم  دزیا  مکحب  باوـخ  عـقوم  دـشاب و  هتـشاد  ندـب  رد  لوـلح  هکنآ  هن  تسا  يریبدـت  قـلعت  ندـبب  نآ  قـلعت  دوریم و  رامـشب  يو 
یقاب یناویح  سفن  نآب  ندب  تایح  دنامیم و  یقاب  ندب  رد  یناویح  سفن  دیامنیم و  ضارعا  یناویح  ياوق  ندـب و  زا  اتقوم  ندـب  تحارتسا 

دوشیم و رادیب  باوخ  زا  ناسنا  ددرگیم و  رب  ندبب  هدش  هتفرگ  هقطان  سفن  نآ  هدیدرگ  يراج  يو  يویند  تایح  رب  مکح  هاگ  ره  دـنام و 
یناویح سفن  هک  اریز  دیامنیم  اهر  ار  ندب  دریگیم و  ندـب  زا  ار  یناویح  سفن  درجم  حور  نامه  هدـیدرگ  يراج  يو  گرم  رب  مکح  رگا 

. درجم حور  نامه  زا  تسا  یعاعش  دنیوگیم  ناج  فرع  رد  ار  نآ  هک 
دوشیم و هتفرگ  باوخ  مدآ  زا  باوخ  عقوم  رد  هک  تسا  زیمت  لقع و  هوق  نآ  دریگیم  مئان  زا  ادـخ  باوخ  ماـگنه  هک  یـسفن  نآ  هصـالخ 
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نآـب هک  تسا  یناویح  سفن  نآ  دوشیم  هتفرگ  يو  زا  گرم  عقوم  هک  یـسفن  نآ  دوب و  دـهاوخن  يو  يارب  عـقوم  نآ  رد  یکاردا  روـعش و 
ودـب وا  یـشایع و  زا  تسا  یـسربط  تیاور  هیجوت  هکنیا  دـیؤم  تسا و  تایح  لباقم  گرم  يرادـیب و  هظقی و  لباقم  مون  دـنکیم و  سفنت 

دیامنیم و جورع  نامـسآ  يوسب  يو  سفن  هکنیا  رگم  دباوخیمن  يدحا  هدومرف  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هطـساو 
يزیچ حور  سفن و  نیب  دنامیم و  یقاب  شندب  رد  وا  حور 
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سفن دـهد  نذا  حور  ّدر  رد  رگا  دـیامنیم و  سفن  تباجا  حور  حاورا  ضبق  رد  دـهد  نذا  یلاعت  يادـخ  یتقو  دیـشروخ  عاعـش  لثم  تسا 

اهنامـسآ توکلم  رد  مئان  هک  ار  هچنآ  و  خـلا ) اِهتوَم  َنیِح  َسُفنَـألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا   ) یلاـعت هلوق  ینعم  تسا  نیمه  دـیامنیم و  تباـجا  ار  حور 
. تسین نآ  يارب  لیوأت  دوریم و  رامشب  یناطیش  تالیخت  زا  نآ  دنیبیم  نیمز  اهنامسآ و  نیب  هک  ار  هچنآ  دراد و  لیوأت  هک  تسنآ  دنیبیم 
اریز دوریم  رامـشب  یهلا  گرزب  تایآ  زا  یکی  هقداص  يایؤر  يرادیب و  باوخ و  نوچ  َنوُرَّکَفَتَی  ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  نایبلا ) عمجم  )

دنیبیم باوخ  رد  هچنآ  زا  تاـیح و  بلـس  هنومن  یـسح  رعاـشم  يوق و  لـیطعت  خزرب  ملاـع  هنومن  مه  تسا و  گرم  هنومن  مه  باوخ  هک 
دونـشیم دنیبیم و  نآب  باوخ  رد  هک  يرهاظ  ياوق  زا  ریغ  دشابیم  يرگید  ياوق  ناسنا  رد  هک  دـهدیم  ناشن  خزرب و  ملاع  زا  تسا  ياهنومن 

. دیامنیم ساسحا  و 
رکفب دـنیبیم و  رهاظ  رد  ار  بئاغ  هدومن و  دوخ  لقعب  عوجر  هک  یـسک  يارب  هداد  رارق  هناشن  تیآ و  ار  يرادـیب  باوخ و  هک  تسا  هکنیا 
نیمه رد  لاعتم  يادخ  ار  نآ  هک  دـشابیم  يرگید  ناتـساد  تعیبط  هدرپ  هکنیا  تشپ  تسا و  یملاع  ملاع  هکنیا  قوف  هک  دـمهفیم  دوخ  زاب 

. میئامن رکف  لقعت و  نآ  رد  هک  هداد  ناشن  امب  تعیبط  ملاع 
: هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  یثیدح  رد 

« نورشحت نوظقیتست  امک  نوتومت و  نومانت  امک  هّللا  «و 
: دناهتفگ و  دیدرگ - دیهاوخ  روشحم  تمایق  رد  دیوشیم  رادیب  هک  ینانچ  مه  دیریمیم و  دیوریم  باوخ  هک  ینانچ  مه  ادخب  مسق  ینعی 

« توملا وخا  مّونلا  »
تقو ره  يریمن  یناوتیم  هک  ینکیم  نامگ  رگا  دـنزرف  يا  تفگ  شرـسپب  میکح  نامقل  و  تسا - ندرم  کـچوک  ردارب  نتفر  باوخ  ینعی 

رادـیب يوش  رادـیب  باوخ  زا  یتـساوخ  هک  تقو  ره  يوشن  روشحم  تماـیق  رد  یناوـتیم  هک  ینکیم  ناـمگ  رگا  باوـخن و  تفرگ  تباوـخ 
نینچمه ینکیم و  هزرابم  تسا  گرم  هک  رتگرزب  ردارب  اب  هنوگچ  ینک  هزرابم  تسا  باوخ  هک  کچوک  ردارب  اب  یناوتیمن  وت  ینعی  وشن -

. تمایق رد  ندش  روشحم  يرادیب و  دوب  دهاوخ 

216 هحفص : 

ات 59] تایآ 43  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َُّمث ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل  ًاعیِمَج  ُۀَعافَّشلا  ِهِّلل  ُلق  ( 43  ) َنُولِقعَی َو ال  ًائیَش  َنوُِکلمَی  اُوناک ال  َول  َو  َأ  ُلق  َءاعَفُش  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 
ُِلق ( 45  ) َنوُرِشبَتسَی مُه  اذِإ  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  ُبُوُلق  تَّزَأَمـشا  ُهَدحَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ( 44  ) َنوُعَجُرت ِهَیلِإ 

ام اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َول  َو  ( 46  ) َنوُِفلَتخَی ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َنَیب  ُمُکَحت  َتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  َِملاع  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرِطاـف  َّمُهّللا 
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(47  ) َنُوبِسَتحَی اُونوُکَی  َمل  ام  ِهّللا  َنِم  مَُهل  اَدب  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِباذَعلا  ِءوُس  نِم  ِِهب  اوَدَتفال  ُهَعَم  ُهَلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف 
ُُهتِیتوُأ امَّنِإ  َلاق  اّنِم  ًۀَـمِعن  ُهانلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  اناعَد  ٌّرُـض  َناسنِإلا  َّسَم  اذِإَـف  ( 48  ) َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  اُوبَـسَک  ام  ُتائِّیَـس  مَُهل  اَدب  َو 
ُتائِّیَس مَُهباصَأَف  ( 50  ) َنُوبِـسکَی اُوناک  ام  مُهنَع  ینغَأ  امَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اََهلاق  دَق  ( 49  ) َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ٌۀَـنِتف  َیِه  َلب  ٍملِع  یلَع 

َو ُءاـشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُـسبَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َو  َأ  ( 51  ) َنیِزِجعُِمب مُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  مُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  نِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  اُوبَـسَک  ام 
(52  ) َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدقَی 

یلِإ اُوبِینَأ  َو  ( 53  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِۀَـمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِـسُفنَأ ال  یلَع  اُوفَرـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  لـُق 
ُباذَـعلا ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  مُکِّبَر  نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َنَسحَأ  اوُِعبَّتا  َو  ( 54  ) َنوُرَصُنت َُّمث ال  ُباذَعلا  ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  َُهل  اوُِملـسَأ  َو  مُکِّبَر 

َهّللا َّنَأ  َول  َلوُقَت  َوأ  ( 56  ) َنیِرِخاّسلا َنَِمل  ُتنُک  نِإ  َو  ِهّللا  ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  ام  یلَع  یتَرـسَح  ای  ٌسفَن  َلوُقَت  نَأ  ( 55  ) َنوُرُعشَت ُمتنَأ ال  َو  ًۀَتَغب 
(57  ) َنیِقَّتُملا َنِم  ُتنَُکل  ِینادَه 

َنِم َتنُک  َو  َترَبکَتـسا  َو  اِهب  َتبَّذَـکَف  ِیتایآ  َکـتَءاج  دَـق  یَلب  ( 58  ) َنِینِـسحُملا َنِم  َنوُکَأَـف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  وـَل  َباذَـعلا  يََرت  َنیِح  َلوـُقَت  َوأ 
(59  ) َنیِِرفاکلا

217 هحفص : 

همجرت

دنتسین يزیچ  کلام  هک  ییاهتب  ایآ  وگب  نانآب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  دنتفرگ ، ارف  دوخ  رب  یئاعفـش  ادخ  زا  ریغ  رافک  هکلب 
(45  ) دنیامن تعافش  ار  امش  دنناوت  هنوگچ  شناد  هن  دنراد و  لقع  هن  و 

(46  ) دومن دیهاوخ  تشگزاب  وا  يوسب  نیمز و  نامسآ و  کلام  تسا  وا  تسا و  ادخب  صوصخم  اهتعافش  همه  هکلب 
دای ادخ  ریغ  مان  یتقو  ددرگیم و  هتفرگ  هدـیمر و  درادـن  نامیا  ترخآب  هک  نانآ  ياهبلق  دوش  هدرب  نیکرـشم ) دزن   ) اتکی يادـخ  مان  یتقو 

(47  ) دندرگیم لاحشوخ  رشبتم و  اهنآ  دوشیم 
هچنآ رد  تناگدنب  نیب  وت  ییاناد  تسا  رهاظ  هچنآ  و  بئاغ ) اهرظن  زا   ) هچنآب نیمز و  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  وت  ایادخ  وگب  دّـمحم  يا 

(48  ) امرف مکح  دنراد  فالتخا 
زور یتخس  يدب و  زا  دندرکیم  ادف  ار  اهنآ  همه  دنشاب و  اراد  امامت  زین  ار  نآ  لثم  دنشاب و  اراد  امامت  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ناراکمتس  رگا 

(49  ) دندروآیمن باسحب  هک  ار  هچنآ  ددرگیم  رهاظ  نانآ  يارب  ادخ  بناج  زا  تفای و  دنهاوخن  تاجن  تمایق 
(50  ) دندومنیم ءازهتسا  نآب  هک  ار  هچنآ  دریگب  ار  نانآ  دناهدومن و  بسک  ایند ) رد   ) هک یلامعا  يدب  ددرگ  رهاظ  اهنآ  يارب  و 

هک تسا  یتمعن  هکنیا  دیوگ  میدیـشخب  یتمعن  يوب  دوخ  فرط  زا  هک  یتقو  دناوخیم  ار ) ادخ   ) ار ام  دـیدرگ  هجاوم  يررـضب  ناسنا  یتقو 
نکل تسا  یشیامزآ  هنتف و  هکنیا  هکلب  هدرک ) نامگ  هک  تسین  نینچ   ) هدیدرگ مبیصن  مدوخ  ملع  رثا  رد 

218 هحفص : 
(51  ) دننادیمن نانآ  رتشیب 

(52  ) دندومنیم بسک  ار  هچنآ  دینادرگن  زاینیب  ار  نانآ  دنتفگیم و  ار  هملک  نیمه  دندوب  رافک  هکنیا  زا  شیپ  هک  یناسک  تقیقحب  و 
دنناوتن اهنآ  دیسر و  دهاوخ  نانآب  دناهدرک  هچنآ  يدب  يدوزب  دندومن  متـس  هک  ییاهنآ  دنتفایرد و  ار  دوخ  لمع  بسک و  يدب  نانآ  سپ 

(53  ) دنیامن زجاع  ار  ادخ 
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هکنیا رد   ) اققحم دنادرگیم و  گنت  دهاوخب  سک  ره  يارب  دیامنیم و  نهپ  دهاوخب  ارسک  ره  يزور  هک  تسا  ادخ  اتقیقح  هک  دننادیمن  ایآ 
(54 ( ) دوب دهاوخ  ادیوه  تردق   ) هناشن تایآ و  دناهدیورگ  هک  یناسک  يارب  قزر ) ندومن  طسب  ندینادرگ و  ضبق 

دزرمآیم ار  ناهانگ  مامت  ادخ  دیـشابن  سویأم  ادخ  تمحر  زا  هدومن  فارـسا  دوخ  سفن  رب  هک  یناسک  نآ  نم  ناگدنب  يا  وگب  دّمحم  يا 
(55  ) تسا نابرهم  هبوت و  هدنریذپ  هک  اریز 

ياهدـننک يراـی  نآ  زا  سپ  دریگ  ارف  ار  امـش  باذـع  هکنآ  زا  شیپ  دـیدرگ  وا  رماوا  میلـست  دـیئامن و  تشگزاـب  دوخ  راـگدرورپ  يوـسب 
(56  ) تشاد دیهاوخن 

امـش دیامن و  تباصا  امـشب  باذع  هاگان  هکنآ  زا  شیپ  هدمآ  دورف  امـش  يارب  راگدرورپ  فرط  زا  هک  نآرق )  ) يزیچ رتهب  دیئامن  يوریپ  و 
(57  ) دیشاب هدوبن  نآب  رعشم 

زا نم  ماهدومن و  طیرفت  دوخ  سفن  زا  یلاعت  قح  روضح  رد  هچنآ  رب  نم  رب  اترـسح  او  دـیوگ  هودـنا ) ترـسح و  لامک  اب   ) ناسنا هاگ  نآ 
(58  ) مدوب ناربمیپ )  ) ناگدننک هرخسم 

(59  ) متفریم رامشب  ناراکزیهرپ  زا  نم  دوب  هدومن  تیاده  ارم  ادخ  رگا  دیوگ  ای 
(60  ) مدوب بوسحم  ناراکوکین  هلمج  زا  نم  دوب  یتشگزاب  نم  يارب  رگا  دیوگ  دنیب  ار  باذع  یتقو  ای 

(61  ) يدیدرگ نیرفاک  زا  يدومن و  یشکرس  یتشاگنا و  غورد  وت  دمآ و  وت  رب  نم  تایآ  تقیقحب  يرآ  دوشیم ) هتفگ  يوب  )

تایآ حیضوت 

هراشا

نیکرـشم رافک و  هکنیا  هکلب  هدمآ  لب  ینعمب  اجنیا  رد  ما )  ) َنُولِقعَی َو ال  ًائیَـش  َنوُِکلمَی  اُوناک ال  َول  َو  َأ  ُلق  َءاعَفُـش  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ 
دندیدرگ لسوتم  نآب  دندومن و  باختنا  دوخ  يارب  نآ  ریغ  اهتب و  زا  ییاهعیفش  ادخ  زا  ریغ 

219 هحفص : 
ایآ وگب  نانیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ِهّللا ) َدـنِع  انُؤاعَفُـش  ِءـالُؤه   ) دـنتفگیم هک  یلاـعت  هلوق  دراد  هراـشا  ینعم  نمهب  و 

. دوب دنهاوخن  يزیچ  کلام  اهنیا  دینادیم  هک  یتروص  رد  دندرگ  امش  عیفش  اهتب  تسا  نکمم 
رارق دوخ  هلا  ار  نانآ  هنوگچ  لقع  هن  دـنراد و  مهف  هن  دنـشابیم  یلامک  هنوگ  همه  دـقاف  اهتب  هکنیا  اـب  ینعی  تسا و  فوذـحم  ول )  ) باوج

. دوب دهاوخن  نینچ  ییالقع  شور  دیبلطیم  تجاح  اهنآ  زا  دیهدیم و 
تعافـش ینعم  مامتب  وگب  نادرگ و  رکذتم  ار  اهنآ  یمارگ  ربمیپ  يا  َنوُعَجُرت  ِهَیلِإ  َُّمث  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل  ًاعیِمَج  ُۀَـعافَّشلا  ِهِّلل  ُلق 

( ِِهنذِِإب ّالِإ  ُهَدنِع  ُعَفـشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم   ) هدومرف یـسرکلا  ۀیآ  رد  ادخ  نذاب  رگم  تسین  تعافـش  يارای  ار  یـسک  ینعی  تسا  ادخب  صوصخم 
. ددنسپ هب  ادخ  هک  یسک  يارب  رگم  دومن  دنهاوخن  تعافش  ءاعفش  یضَترا ) ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفشَی  َو ال   ) هدومرف رگید  هیآ  رد 

دهاوخ وا  يوسب  يزیچ  ره  اهامـش و  تشگ  زاب  تسا و  نایملاع  یبرم  راـگدرورپ و  تنطلـس  رادـتقا و  تحت  نیمز  اهنامـسآ و  تکلمم  و 
زیچ همه  هیلا  یهتنم  تیاـغ و  هک  ییاـغ  تلع  مه  هدروآ و  دوجوب  مدـع  زا  ار  ءایـشا  هک  تسا  تادوجوم  یلعاـف  تلع  مه  وا  هک  اریز  دوب 

(. ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطابلا  َو  ُرِهاّظلا  َو  ُرِخآلا  َو  ُلَّوَألا  َوُه   ) تسا وا  تمحر  يوسب 
ار وا  ضیف  روـن  يزیچ  هک  تسا  يرهاـظ  وا  درادـن  روـصت  وا  لاوزیب  دوـجو  يارب  يرخآ  هک  تسا  يرخآ  درادـن و  لوا  هک  تـسا  لوا  وا 
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زا ملاع  يالقع  تسا و  یکردم  ره  كاردا  قوف  ام  هک  تسا  ینطاب  وا  دوب و  دـهاوخ  ادـیوه  رهاظ و  زیچ  همه  رد  هکلب  دـنادرگیمن  ناهنپ 
. دنیامنیم زجع  راهظا  شتاذ  هنک  تقیقح و  كاردا 

ادخ تدحو  زا  نخـس  یتقو  - 1 تزأمـشا »  » ینعم رد  نیرـسفم  نانخـس  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  ُبُوُلق  تَّزَأَمـشا  ُهَدـحَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو 
( لتاقم دهاجم و  سابع و  نبإ   ) دشیم هتفرگ  گنت و  دندوبن  دقتعم  تمایقب  هک  یناسک  نیکرشم و  لد  دیآیم  نایمب 

220 هحفص : 
. دنیامن ربک  دندرگ و  رفاک  دوش  هدرب  ادخ  کی  مان  یتقو  - 2

مامتب فصتم  هک  دـحا  دـحاو  ءدـبمب  یـسک  رگا  اریز  دـنرادن  نامیا  ترخآب  هک  دوب  دـنهاوخ  یتعاـمج  نیکرـشم  راـفک و  - 3 ییاسک ) )
. تشاد دهاوخ  نامیا  زین  داعمب  هتبلا  درآ  نامیا  تسا  لامج  لالج و  تافص 

هتفرگ نانآ  دیدرکیم  حرطم  اتکی  يادخ  زا  تبحص  یتقو  دوب  نینچ  رافک  نیکرـشم و  لاح  َنوُرِـشبَتسَی  مُه  اذِإ  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو 
. دندیدرگیم ورهدنخ  شاشب و  دمآیم  نایمب  تبحص  ادخ  ریغ  زا  یتقو  دندشیم و  گنتلد  و 

هک دـید  نینچ  ار  رافک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  زا  سپ  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  َِملاع  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرِطاف  َّمُهّللا  ُِلق 
واب تقفـش  رهم و  يور  زا  یلاعت  يادخ  دیدرگ  سویأم  اهنآ  نتفای  تیاده  زا  ایوگ  دنونـشب و  اتکی  يادخ  زا  یمـسا  دنتـسین  رـضاح  یتح 

یـشابیم و نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  ییادـخ  يا  وگب  روآ و  قلطم  زاینیب  هناخ  ردـب  يدـنمزاین  يور  دّـمحم  يا  هک  دـیامنیم  باطخ 
. دوب یهاوخ  ملاع  اناد و  تسا  رهاظ  هچنآ  بئاغ و  اهرظن  زا  هچنآب 

. امرف مکح  تناگدنب  نیب  یلداع  مکاح  وت  َنوُِفلَتخَی  ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َنَیب  ُمُکَحت  َتنَأ 
( نیمکاحلا مکحا   ) وت دـنریذپیمن  نانیا  ماهداد و  هفیظو  ماـجنا  ماـمت  تیدـجب  نم  هک  ینادـیم  وت  دـنکیم  ضرع  يدـنمزاین  ناـبزب  اـیوگ 
هچ دنـشابیم و  قح  رب  یناسک  هچ  ینادیم  هک  اریز  امرف  مکح  دنراد  فالتخا  مه  اب  هچنآ  رد  دوخ  ناگدنب  نیب  تمایق  رد  تدوخ  یـشابیم 

. دنیامنیم ریس  لطاب  رب  ینامدرم 
َنُوبِـسَتحَی اُونوُکَی  َمل  ام  ِهّللا  َنِم  مَُهل  اَدب  َو  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ِباذَـعلا  ِءوُس  نِم  ِِهب  اوَدَـتفَال  ُهَعَم  ُهَلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  ام  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َول  َو 

ءاهب نارگ  رهوگ  نآ  یناسفن  ياوه  يوریپ  نایغط و  رثا  رد  دـندومن و  ملظ  دوخ  سفنب  هک  تسا  ییاـهنآ  لاـح  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  ارهاـظ 
ياهشهاوخ لامیاپ  ار  یسدق  سفن 

221 هحفص : 
اهنآ وریپ  دـندرک و  متـس  قح  نالوسر  یهلا و  ءایلوا  ءارفـسب و  زین  دـندومن و  طقاس  تیناـسنا  هجرد  زا  ار  دوخ  دـندینادرگ و  دوخ  یعیبط 
رارق هرخـسم  دروم  ءاهفـس و  ار  اهنآ  دندومن و  متـس  نینمؤمب  زین  دندومنن و  يراد  دوخ  نانآ  هراب  رد  یملظ  عون  چـیه  زا  هکلب  دـندیدرگن 

. دنتشادنپ مهفن  نامدرم  هداد و 
دـندومنیم و هنیاـعم  ار  باذــع  هـک  یعقوـم  دــندوب و  مـه  نآ  ربارب  ود  نـیمز و  يور  تـکلمم  ماـمت  ياراد  رگا  ضرف  رب  یناـسک  نـینچ 

يارب تقو  نآ  ددرگیم  رهاظ  دوخ  تقیقحب  يزیچ  ره  هک  تمایق  زور  نامه  رد  دیدرگیمن و  لوبق  نانآ  زا  دنهدب  ادـف  ار  اهنآ  دنتـساوخیم 
نانآ زیمآتحیـصن  نانخـسب  ءانتعا  دـندروآیمن و  باسحب  ار  نآ  نانآ  دـندومنیم و  نانآ  دزـشوگ  ناربمیپ  هک  ار  هچنآ  ددرگیم  رهاظ  اهنآ 

. دندرکیمن
یلامعا یتشز  حبق و  دیدرگ  دهاوخ  ادیوه  نانآ  يارب  تمایق  زور  نآ  رد  َنُؤِزهَتسَی و  ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  اُوبَـسَک  ام  ُتائِّیَـس  مَُهل  اَدب  َو 

. دناهدومن ایند  رد  هک 
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رظن زا  ار  قیاقح  هتفرگ و  ار  ایند  لها  تشز  لامعا  يور  هک  تسا  یمیخـض  باجح  هدرپ و  یعیبط  لامآ  وزرآ و  یناسفن و  ياهاوه  يرآ 
قح لهاب  هک  ییاههیرخـس  ءازهتـسا و  نآ  دنمهفیم  تقو  نآ  دیدرگ  دهاوخ  رهاظ  قئاقح  دیدرگ  هراپ  تعیبط  هدرپ  یتقو  هدیناشوپ  نانآ 

. هتفرگ ورف  ار  نانآ  باذع  نآ  لبق  زا  دیدرگ و  ناشدوخب  تشگرب  دندومنیم 
( اذاف  ) رد ءاف  ارهاظ  َنوُمَلعَی  مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ٌۀَـنِتف  َیِه  َلب  ٍملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  اّنِم  ًۀَـمِعن  ُهانلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  اناعَد  ٌّرُـض  َناسنِإلا  َّسَم  اذِإَـف 

هیور قلخ و  نایب  رد  دنیآیم و  رامـشب  هضرتعم  تالمج  نآ  زا  دـعب  تایآ  هداد و  ُهَدـحَو ) ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو   ) ینعی الاب  هلمجب  فطع  ار  هلمج 
ررض و یتقو  هک  تسا  روطنیا  ینامدرم  نینچ  هیور  دننادیم و  رثا  أشنم  ار  دوخ  بسک  لمع و  هدیشوپ و  قح  زا  مشچ  هک  تسا  يدارفا  نآ 

ءاطع نانآب  تمعن  یتقو  دنبلطیم و  ررض  عفر  وا  زا  دنیامنیم و  قحب  ور  ناشدیحوت  ترطف  ءاضتقاب  دیسر  نانآب  یئالب 

222 هحفص : 
شومارف ار  دوخ  رارطـضا  لاح  دـناهدروآ و  تسدـب  ار  تمعن  ناشدوخ  شناد  ملع و  يور  زا  دوخ و  دـهج  ّدـج و  زا  دـننکیم  نامگ  دـش 

. دننادیم رثا  أشنم  ار  دوخ  ياهتب  دوخ و  دنیامنیم و 
مادـک رکاش  دوش  هداد  زیمت  هک  دوب  دـهاوخ  شیامزآ  هنتف و  هدـش  ءاطع  نانآب  هک  يویند  ياهتمعن  دـننادیمن  دنهابتـشا و  رد  ناـنیا  هکلب 

راـفکب و هک  ییاـهتمعن  هک  دـننادیمن  مدرم  رتـشیب  ددرگ و  رهاـظ  هتخودـنا  ناـشنطاب  رد  هچنآ  زین  دـننایک و  تمعن  هـب  نیرفاـک  تـسا و 
. دیدرگ دهاوخ  هدوزفا  نانآ  نایغط  رب  هک  اریز  دوریم  رامشب  تفآ  ءالب و  عقاو  رد  نکل  تسا  تمحر  رهاظ  رد  دوشیم  ءاطع  نیکرشم 

ناشدوخ سفنب  ءاکتا  هک  دـناهدوب  نینچ  زین  هقباـس  مما  زا  ناینیـشیپ  مدرم  َنُوبِـسکَی  اُوناـک  اـم  مُهنَع  ینغَأ  اـمَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اََـهلاق  دَـق 
ّتیدج لمع و  بسک و  هک  دوب  هکنیا  دنروآ  تسدب  ار  یلام  ای  یتلیضف  دنناوتیم  دوخ  لمع  شنادب و  هک  دندرکیم  نامگ  نینچ  دنتشاد و 

هکلب درب  دنهاوخن  يدوس  ناشلمع  زا  ینامدرم  نینچ  دـیدرگ و  مامت  ناشررـضب  اهنآ  لمع  دـینادرگن و  زاینیب  قح  زا  ار  نانآ  شـشوک  و 
. هدیدرگ ناشتکاله  ببس  هک  دوب  اهنآ  دب  لامعا 

دوب دهاوخ  ینامدرمب  عجار  هیآ  هکنیا  َنیِزِجعُِمب  مُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  مُُهبیُِصیَس  ِءالُؤه  نِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَـس  مَُهباصَأَف 
عفر وا  زا  دنروآ و  قحب  ور  ناشترطف  ياضتقمب  دـنیامنیم  دروخرب  یئالب  ررـضب و  یتقو  هک  هدرک  فیـصوت  ار  نانآ  شور  الاب  هیآ  رد  هک 

دنهاوخ دوخ  لمع  شاداپب  يدوزب  یـصاخشا  نینچ  دـنیامنیم و  دوخ  ّتیدـج  شنادـب و  دنتـسم  دیـسر  اهنآب  یتمعن  یتقو  دـنبلطیم و  ءالب 
دوخ و هدینادرگ و  قح  زا  ور  هدومن و  دوخب  ملظ  طقف  یضعب  هدومن  تمسق  ود  ار  مدرم  هک  دهدیم  هئارا  نینچ  هیآ  هکنیا  رهاظ  دیـسر و 

هتـسد هکنیا  دنهدیم  رجز  ار  اهنآ  دـنیامنیم و  يدـعت  نینمؤم  یهلا و  ءایلوا  ناربمیپ و  هب  هفاضاب  یـضعب  و  دـننادیم ، رثا  أشنم  ار  دوخ  لمع 
دنهاوخ مه  ایند  رد  ار  دوخ  لمع  شاداپ  يدوزب  يورخا  تازاجم  رب  هوالع  هک  دنشابیم  ییاهنآ  مود 

223 هحفص : 
. دوب دنهاوخ  روصنم  رفظم و  هشیمه  دنراد  قحب  ءاکتا  نوچ  زین  قح  لها  رهاق و  بلاغ و  ادخ  هک  اریز  دید 

يارب امامت  تسا و  طوبرم  مهب  تایآ  هکنیا  ارهاظ  َنُونِمُؤی  ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدـقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َو  َأ 
( هّللا ّالا  دوجولا  یف  رثؤم  ال  - ) زا دنرادن و  ادخب  لکوت  ءاکتا و  راک  لمع و  بسک و  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیلفاغ و  زردـنا  رکذـت و 
هک یـسک  اریز  دنـصقان  دیحوت  رد  دوب و  دنهاوخن  لعف ) ماقم  رد  دحوم   ) نانیا دننادیم و  رثا  أشنم  ار  ادـخ  زا  ریغ  ای  دوخ  هدـیدرگ و  لفاغ 

راکنا ماقم  رد  تسا و  ماهفتسا  َمل ) َو  َأ  هزمه   ) دوب دهاوخ  یفخ  كرشب  كرشم  یـسک  نینچ  دنیب  رثؤم  ار  يزیچ  اناوت  رداق  يادخ  زا  ریغ 
دهاوخب و هک  ارـسک  ره  يزور  دنادرگیم  عیـسو  ادخ  اتقیقح  هک  دننادب  دیاب  هک  یتروص  رد  دنتـسنادن  رافک  نیکرـشم و  هکنیا  ایآ  دنروآ 

هدیدرگ دیدپ  ملاع  ماظن  شنیرفآ و  تمکح  يور  زا  يزور  یگنت  تعـسو و  هکنیا  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  يزور  دـنادرگیم  گنت  زین 
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یـسک ره  دیدحالـص  قباطم  هنأش و  ّلج  یهلا  تردـق  ملع و  زا  تسا  ییاههناشن  تایآ و  يزور  هعـس  یگنت و  رد  مدرم  تواـفت  نیمه  و 
نامیا و رب  دننیب  هچنآ  تسا  میکح  رداق  هداراب  ددرگ  عقاو  هچنآ  هک  دنراد  نامیا  دننادیم و  هک  نامیا  اب  صاخـشا  نکل  تسا  هتفرگ  ماجنا 
هک تسنیا  يارب  َنُونِمُؤی ) ٍموَِقل   ) رد صیـصخت  هکنیا  دوـمن و  دـنهاوخن  ملاـع  یبرم  راـک  رد  ارچ  نوـچ و  دـش و  دـهاوخ  هدوزفا  ناـشنیقی 

. روک صخش  هن  دوشیم  دنمهرهب  ینشور  زا  راد  مشچ  انیب و  صخش  هکنیا  لثم  دنوشیم - دنمهرهب  تایآ  هکنیا  زا  هک  دنیاهنآ 
راکهنگ یـصاع  يا  ُمیِحَّرلا  ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِۀَمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِـسُفنَأ ال  یلَع  اُوفَرـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُلق 
شاداـپ بضغ و  دروم  یتسیاـب  ینآ  ره  رد  هک  یلوم  رما  زا  هتخیرگ  هدـنب  هک  رگنب  ار  دوخ  راـگدرورپ  مرک  فطل و  يآ و  دوـخب  يردـق 

رارق دوخ  مرک  فطل و  دروم  ار  يو  تهج  دنچ  زا  هتخاون و  هنوگچ  ددرگ  بذعم  دوخ  هدیهوکن  لامعا 

224 هحفص : 
اب هکنیا  هب  هراشا  تسا و  یگرزب  فطل  دوخ  هکنیا  هدـینادرگ و  بطاخم  ار  يو  َيِدابِع ) ای   ) ظـفلب هدـیمان و  ناگهدـنب  زا  ار  يو  لوا  هداد 

. ماهدنارن دوخ  ضیف  هاگرد  زا  ار  وت  ماهدروآ و  رامشب  دوخ  ناگدنب  زا  ار  وت  زاب  ینامرفان  ءاطخ و  همهنیا 
يروطب دومن  تدابع  لاس  رازه  نیدـنچ  هدیـسر  ثیداحا  رد  هچنانچ  ناطیـش  هک  تسا  ياهجرد  هچب  ناسناب  تبـسن  یلاعت  قح  فطل  نیبب 

مدآـب هدجـس  رما  رد  هک  تفلاـخم  کـیب  دومنن و  یهاـتوک  تداـبع  زا  ياهقیقد  دـیناسر و  هکئـالمب  ار  دوـخ  ماـقم  تداـبع  ترثـک  زا  هک 
. دوب دهاوخ  راتفرگ  نینمؤم  ءایبنا و  هکئالم و  ادخ و  تنعلب  دبا  ات  دش و  هدنار  دوخ  ماقم  ّلحم و  زا  دومن  یهاتوک 

هدعو دبلطیم و  ار  يو  زاب  هداد  تسد  زا  تفلاخم  رد  ار  دوخ  رمع  هیامرس  هدومن و  فارسا  تیـصعم  رد  یـصاع  هیآ  تلالدب  هکنآ  اب  مود 
هکنآ ول  يدومن و  قحب  ور  تقو  ره  شابم  سویأم  ادـخ  تمحر  زا  تسا  یقاب  تایح  هک  یماداـم  اـت  هک  دـهدیم  يوب  تمحر  شـشخب و 

مشخبیم و ار  ناهانگ  مامت  هک  هداد  هدعو  مومع  روطب  موس  دوب  دهاوخ  يو  لوبق  هتفریذـپ و  ار  وت  دوخ  فطلب  یـشاب  راکهنگ  یـصاع و 
َهّللا ال َّنِإ   ) هدومرف هک  اجنآ  رد  هدومن  قلعم  تیـشمب  ار  شـشخب  هبوت  دروم  ریغ  رد  رگید  تایآ  هنیرقب  نکل  هدـشن  رکذ  هیآ  رد  هبوت  ظفل 
و كرش ) رگم  دشخبیم  ار  ناهانگ  مامت  دیامن  ءاضتقا  شتیشم  هک  ییاجنآ  رد  ینعی  ُءاشَی ) نَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفغَی  َو  ِِهب  َكَرُشی  نَأ  ُرِفغَی 

. دریذپیم ققحت  لحم  تیلباق  يور  زا  تسین  یفازج  یلاعت  يادخ  نتساوخ  تسا  مولعم  ُءاشَی ) نَم  ُمَحرَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُعی   ) هدومرف زین 
هدرک هبوت  هک  ییاج  رد  نکل  دـشاب  هدرکن  هبوت  یـصاع  هک  دـیآیم  تسرد  ییاج  رد  ءاشی ) نم   ) هملک قالطا  رگید  تایآ  هنیرقب  ارهاظ  و 

. كرش یتح  ددرگیم  هدیشخب  ناهانگ  مامت  یلاعت  قح  هدعوب 
هدنبب تبسن  تقفش  راهظا  روط  هکنیا  هتخادنا و  مدقم  ترفغم  رب  ار  تمحر  اوطنقت ) ال   ) زا دعب  هک  تسا  هکنیا  هیآ  تایصوصخ  زا  مراهچ 

مشچ هشیمه  ددرگن و  سویأم  ادخ  تمحر  زا  یلاح  چیه  رد  هک  دنادرگ  راودیما  ار  يو  هک  تسا  هکنیا  يارب  راکهنگ  یصاع 

225 هحفص : 
هدعوب دشاب و  نارگن  دوخ  يالوم  يوسب  شلد 

( یبضغ یلع  یتمحر  تقبس  )
تیصعم رد  فرـص  ار  دوخ  رمع  هک  یـصاع  هدنب  یتأرج  هچب  ترفغم  تمحر و  دیما  دوبن  رگا  دروآ  رد  ادخ  تمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ 

سویأم یلاعت  قح  تمحر  زا  یـصاعم  تشحو  فوخ و  زا  هکلب  دیبلطیم  شزوپ  هدرک و  ینامیـشپ  راهظا  دومنیم و  دوخ  ءدـبمب  ور  هدومن 
: هدومرف هیآ 87  ع )  ) فسوی هروس  رد  دنسانشیمن  ینسحلا  ءامساب  ار  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  رافک  تافـص  ادخ  تمحر  زا  سأی  دیدرگیم و 

«. َنوُِرفاکلا ُموَقلا  اَّلِإ  ِهّللا  ِحَور  نِم  ُسَأیَی  ُهَّنِإ ال  »
«. ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه   » هلوقب هدینادرگ  دکؤم  ار  نآ  یصاع  يراودیما  دیزم  يارب  هدش  تمحر  رکذ  هیآ  دوخ  رد  هکنیا  اب  مجنپ -
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هابت ار  دوخ  راگزور  ینامرفان  رد  هدومن و  رمع  فالتا  هک  دوب  دـهاوخ  ناراکهنگ  ام  يراودـیما  ثعاب  ردـقچ  نآ  لاثما  هیآ و  هکنیا  اعقاو 
سویأم ادـخ  تمحر  زا  هک  دومن  راودـیما  مرک  فطل و  تمحر و  هدـعوب  ار  ناراـکهنگ  یتسیاـب  هک  دزومآـیم  اـمب  اـجنیا  رد  میاهدومن و 
ناشلوبق دریذـپیم و  شمرکب  ار  نانآ  دـنیامن  قحب  ور  رگا  دنـشاب  راکهنگ  مه  ردـق  ره  تسا  یقاب  تایح  هک  یمادام  ات  دـننادب  دـندرگن و 

تانـسحب لیدبت  ار  نانآ  ناهانگ  ٍتانَـسَح ) مِِهتائِّیَـس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف   ) هدومرف ناگدننکهبوت  هراب  رد  هک  هیآ  نآ  تلالدب  هکلب  دـیامنیم 
. دیامنیم

تسا و دحوم  كرشم  لباقم  اریز  دنـشاب  نیقی  رب  تاناید  لوصا  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناسکب  تبـسن  اهفطل  هکنیا  هک  تسناد  یتسیاب  نکل 
تسا یسک  دحوم  دنشاب و  دحوم  هک  ار  یناسک  ناهانگ  دزرمآیم  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ِِهب » َكَرُشی  نَأ  ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِإ   » هیآ زا 
لاسرا یـضتقم  فطل  تمکح و  لدع و  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  وا  تردـق  تمکح و  ملع و  زا  تافـص  یقاب  لدـع و  ادـخ و  تدـحوب  هک 

دشاب داعم  ای  اهنآ  ءافلخ  ای  ناربمیپ  رکنم  هک  یـسک  دنیامن و  داشرا  یلاعت  قح  هارب  ار  مدرم  اهنآ  هک  تسا  ینامـسآ  بتک  لازنا  ناربمیپ و 
. دوب دهاوخن  دحوم  یسک  نینچ 

زا مومأم  راضحتساب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یتقو  روهشم  تیاور  نآ  رد  هک  تسا  هکنیا 

226 هحفص : 
نوریب لمحم  زا  رـس  ترـضح  دندرک  ثیدـح  سامتلا  شترـضح  زا  دـندومن و  عامتجا  يروبراشین  مدرم  دربیم  فیرـشت  ناسارخب  هنیدـم 

دومرف دروآ و 
( یباذع نم  نما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  هّللا  الا  هلا  ۀملک ال  یلاعت  هّللا  لاق  )

اهطورش اهطرشب و  دومرف  دعب  و 
( اهطورش نم  انا  (و 

. دشاب مأوت  همئا  ام  تیالو  اب  هک  تسا  ادخ  مکحم  هعلق  هّللا  الا  هلا  هملک ال  یتروص  رد  ینعی 
تاـناید لوـصا  ماـمتب  هتفرگارف و  ار  دـیحوت  ناـکرا  ماـمت  دـشاب  نیرهاـط  همئا  تیـالو  ياراد  هک  یـسک  اریز  تسا  موـلعم  مه  شتهج  و 

زا یکی  ع )  ) ماما هک  تسا  هکنیا  دوب  دهاوخ  صقان  نامیا  نکر  کیب  تبـسن  وا  زا  ریغ  دنمان و  نمؤم  ار  یـسک  نینچ  هدیدرگ و  کسمتم 
. هداد رارق  ار  تیالو  نامیا  طئارش 

: هدومرف هک  دننکیم  لقن  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  هعیش  ینس و  قافتاب  هک  روهشم  ثیدح  نآ  رد  زین  و 
( ۀنسح اهعم  عفنت  ۀئیس ال  یلع  ضغب  ۀئیس و  اهعم  رضت  ۀنسح ال  یلع  بح  )

لوـسر تبحم  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  تبحمب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  تـبحم  تشگزاـب  اریز  تـسا  موـلعم  شرس 
. دوریم رامشب  نیرفاک  زا  درادن  تسود  ار  ادخ  یسک  دیدرگ و  دهاوخ  لصتم  یلاعت  يادخ  تبحمب 

یناطیـش یناویح و  تافـص  یناسفن و  ضارما  بورکیم  دیامن  ذوفن  هک  یبلق  ره  رد  هک  دیامنیم  ینوجعم  وا  ءایلوا  ادـخ و  تبحم  نوچ  و 
ررـض عافتنا  دـناسریمن ) ررـض  هانگ  وا  اـب  هک  تسا  ياهنـسح  یلع  تبحم   ) هدومرف ثیدـح  رد  هکنیا  ّرـس  تسا  هکنیا  دـیامنیم  فرطرب  ار 

يرود ثعاب  هک  یهانگ  یـسک  نینچ  زا  درادـیم و  زاب  رئابک  اصوصخم  تائیـس  زا  ار  ناسنا  یلع  یتسود  ینعی  تسا  يو  عوضوم  عاـفتناب 
. دیدرگ دهاوخن  یلو  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يو 

هک تسا  ياهباذـج  تبحم  هک  اریز  دوب  دـهاوخن  نینچ  زگره  ددرگیم  رکنم  ءاشحف و  بکترم  هدـیدرگ  تیـالو  زا  ولمم  هک  یبلق  هنوگچ 
رد نیموصعم  زا  هک  تسا  یثیداحا  رابخا و  هیجوت  هکنیا  دـیؤم  دـنادرگیم و  يو  نامرف  عیطم  ار  يو  دـناشکیم و  بوبحم  يوسب  ار  بحم 

دندرگیم هتخانش  یتافص  هچب  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هک  هدیسر  دوخ  نایعیش  تافص 

11 دلج نآرق -  ریسفت  رد  نافرعلا  www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


227 هحفص : 

دیامنیم هب  انا  هبوتب و  رما  هیآ  رد 

ار نانآ  ناراکهنگب  تبـسن  ترفغم  تمحر و  هدـعو  زا  سپ  َنوُرَـصُنت  َُّمث ال  ُباذَـعلا  ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِلـبَق  نِم  َُهل  اوُِملـسَأ  َو  مُکِّبَر  یلِإ  اُوبِینَأ  َو 
هبوتب و هک  دـیدرگیم  عقاو  شتمحر  ضرعم  رد  یتروص  رد  هدومرف  فطل  راـهظا  امـشب  تبـسن  روطنیا  هک  ییادـخ  هک  دـنادرگیم  رکذـتم 
ور تقفاومب  تفلاخم  زا  دیوشب و  هدیدرگ  غالبا  امـشب  شلوسر  طسوتب  هک  وا  رماوا  میلـست  دـیروآ و  وا  يوسب  يدـنمزاین  يور  ینامیـشپ 

دیدرگ و دهاوخ  دودسم  امـش  يارب  هراچ  هار  رگید  رمع  ءاضقنا  زا  سپ  ینعی  تقو  نآ  رد  دریگب و  ار  امـش  باذع  هکنآ  زا  شیپ  دـیروآ 
رد ات  دیئامن  كاپ  ناهانگ  زا  ار  دوخ  هبانا  هبوتب و  دیراد  تقو  ات  دهد و  تاجن  باذـع  زا  ار  امـش  هک  تشاد  دـیهاوخن  يروای  رای و  رگید 

. دیدرگ عقاو  تمحر  دروم 
نآ لاثما  الاب و  هیآب  دـشخبیم و  ار  هریبک  ناهانگ  مامت  هبوت  نودـب  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  دـنمان  هرعاـشا  ار  ناـنآ  هک  اهینـس  زا  یتعاـمج 

تایآ رد  زین  و  مُکِّبَر ) یلِإ  اُوبِینَأ   ) دـیامنیم رما  هک  هیآ  نیمه  لثم  دـعب  تاـیآ  زا  اـیوگ  تسین و  نآ  رد  هبوت  ظـفل  هک  دـناهدومن  کـسمت 
هک قح  لها  يأر  رب  دراد  حضاو  تلالد  امامت  هک  دیئامن  بانتجا  هانگ  زا  هک  دـیامنیم  رما  دـیامنیم و  دـیدهت  باذـعب  ار  نینمؤم  هک  رگید 

یـضتقم تمکح  تیـشم و  هک  ییاج  رد  رگم  دش  دهاوخن  هدیزرمآ  هبوت  نودب  هریبک  ناهانگ  هک  دندقتعم  نینچ  اهنآ  دنمان و  ناشهیلدـع 
مکح دوخ  هقیلـس  يأرب و  دـنرگنیم و  ار  رابخا  تایآ و  همـشچ  کی  اـهنیا  يرآ  دـناهدیدرگ  لـفاغ  اـهنیا  ماـمت  زا  اـهنآ  دـشاب و  شـشخب 
مومع انلزنا ) ام   ) رد ام )  ) هچ رگا  َنوُرُعـشَت  ُمتنَأ ال  َو  ًۀَـتَغب  ُباذَـعلا  ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِلـبَق  نِم  مُکِّبَر  نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  اـم  َنَسحَأ  اوُِعبَّتا  َو  دـنیامنیم 

ِثیِدَحلا َنَسحَأ  َلََّزن  ُهّللا   ) هیآ 24 هروس  نیمه  رد  یلاعت  هلوق  لیلدـب  و  نسحا )  ) هنیرقب نکل  ددرگیم  ینامـسآ  بتک  ماـمت  لـماش  دراد و 
يوـسب تشگزاـب  مدرم و  ندــیدرگ  میلــست  يارب  هدــمآ و  رب  داـشرا  ماـقم  رد  هـیآ  دــیامنیم و  ادــیپ  نآرقب  صاـصتخا  ًاـِهباشَتُم ) ًاـباتِک 

امش تیاده  يارب  هک  تسا  یباتک  رتهب  نآ  هک  ار  نآرق )  ) دیئامن تعباتم  یتسیاب  هک  دیامنیم  رما  نینچ  ناشراگدرورپ 

228 هحفص : 
هکنیا رد  لماک  روطب  اعیمج  امامت و  هتشاد  تیلخدم  رشب  تداعس  قیرط  رد  ار  هچنآ  هک  عماج  تسا  یباتک  نآرق )  ) هک اریز  هدیدرگ  لزان 

رد رگم  تسین  یکشخ  رت و  چیه  ٍنِیبُم ) ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبطَر  ال   ) هدومرف نآرق   ) یفرعم رد  هچنانچ  هدومنن  راذگ  ورف  للجم  رتفد 
. هدیدرگ تبث  هدش  نآرقب )  ) ریسفت هک  نیبم  باتک 

لوقب هدش و  تعباتمب  رما  هک  تسا  نآرق  تابحتـسم  تابجاو و  دوصقم  یلوقب  هدـش  لقن  نیرـسفم  زا  زین  يرگید  تاهیجوت  الاب  هیآ  رد  و 
. تسا لوا  ینعم  نامه  رتهب  نکل  هدش  هک  یتاهیجوت  زا  اهنیا  ریغ  خوسنم و  هن  تسا  خسان  نسحاب   ) دارم رگید 

ياهدـیک زا  ییاهر  سفن و  تیرفع  لاـگنچ  زا  یـصالخ  رـشب و  يراگتـسر  تداعـس و  قیرط  هک  دزومآیم  اـمب  دـیجم ) نآرق   ) هصـالخ
ار ینامـسآ  باتک  هکنیا  اهناملـسم  ام  رگا  دوب  دـهاوخ  نآ  تاروتـسدب  ندومن  لمع  نآرقب و  ندـیدرگ  لسوتم  نامه  یناطیـش  یناسفن و 

رـشب نیرتدنمتداعـس  نیرتتخبـشوخ و  میور  شیپ  هتـشاذگ  ادخ  ءایلوا  مدـق  تشپ  مدـق  وا  تیادـه  غارچب  میهد و  رارق  دوخ  يور  شیپ 
. دوب میهاوخ 

رکذـت مدرمب  تمحر  مرک و  هار  زا  لاـعتم  يادـخ  َنیِرِخاّـسلا  َنَِمل  ُتنُک  نِإ  َو  ِهّللا  ِبنَج  ِیف  ُتـطَّرَف  اـم  یلَع  یتَرـسَح  اـی  ٌسفَن  َلوـُقَت  نَأ 
یعقومب هکنیا  زا  شیپ  دـیئامن  تشگ  زاب  یلاعت  قح  يوسب  هب  اـنا  هبوتب و  هدومن  فرـص  یـصاعم  رد  ار  دوخ  رمع  هک  ییامـش  هک  دـهدیم 
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رب الیواو ) اترسح و  او  و   ) دیئوگ دوخب  هدز  ترسح  نامیـشپ و  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  نآ  ددرگ و  دودسم  امـش  يارب  هراچ  هار  هک  دیـسرب 
عرـش تاسدقمب  میدومنیم و  هیرخـس  یهلا  ءایلواب  هک  میدوب  یناسک  زا  میدومن و  طیرفت  یلاعت  قح  روضح  رد  هک  ییاهب  نارگ  رمع  نآ 

. میدرکیم نیهوت 
لاح حرـش  تاـیآ  هکنیا  َنِینِـسحُملا  َنِم  َنوُکَأَـف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  َول  َباذَـعلا  يََرت  َنیِح  َلوُقَت  َوأ  َنیِقَّتُملا  َنِم  ُتنَُکل  ِینادَـه  َهّللا  َّنَأ  َول  َلوُقَت  َوأ 

ار باذع  یتقو  ندرم  زا  سپ  هک  دناهدرم  رفک  زا  تشگزاب  هبوت و  نودب  دناهدینارذگ و  یـصاعم  رد  ار  دوخ  رمع  هک  دوب  دهاوخ  یناسک 
هنیاعم

229 هحفص : 
یمهفن يور  زا  یـضعب  و  دنیامنیم ، باطخ  باتع و  دوخب  تمادـن  ترـسحب و  هشیمه  دـننادیم و  رـصقم  ار  دوخ  اهنآ  زا  یـضعب  دـننیبیم 

وزرآ رگید  یضعب  دومنیم  تیاده  تسار  هارب  ار  ام  میشاب  يوقت  اب  نینمؤم  زا  ام  تساوخیم  ادخ  رگا  دنیوگ  دنیامن  هئربت  ار  دوخ  دنهاوخ 
. دوب میهاوخ  ناراکوکین  زا  میدرگرب  ایندب  ام  رگا  هک  دنشکیم 

نیرفاک نیقـساف و  مامت  راتفگ  خـساپ  ماقم  رد  ریخا  هیآ  هکنیا  َنیِِرفاـکلا  َنِم  َتنُک  َو  َترَبکَتـسا  َو  اـِهب  َتبَّذَـکَف  ِیتاـیآ  َکـتَءاج  دَـق  یَلب 
قلخ و تیادـه  يارب  رایـسب  نیهارب  تازجعم و  اب  یهلا  يارفـس  ناربمیپ و  هدـیدرگ  ماـمت  قلخ  رب  ادـخ  تجح  هکنیا  هب  هراـشا  هدـمآرب و 
ار ناراوگرزب  نآ  توخن  ربک و  يور  زا  هدیمهف  هتـسناد و  امـش  دیدرگ و  لاسرا  زین  ینامـسآ  ياهباتک  دـندش و  هداتـسرف  رـشب  ییامنهار 
ار قح  دیتساوخ  دیدیـشوک و  تیاده  غارچ  ندینادرگ  شوماخ  ماقم  رد  دیتسناوت  ات  دـیتفرن و  یلاعت  قح  نامرف  راب  ریز  هدومن و  بیذـکت 

. دیئامن تاف  ام  ناربج  ات  دوب  دهاوخن  امش  يارب  یتشگزاب  رگید  زورما  دیدیدرگ  رفاک  دیناشوپب و 

ات 75] تایآ 60  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

مِِهتَزافَِمب ال اوَقَّتا  َنیِذَّلا  ُهّللا  یِّجَُنی  َو  ( 60  ) َنیِرِّبَکَتُمِلل ًيوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَیل  َأ  ٌةَّدَوسُم  مُهُهوُجُو  ِهّللا  یَلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َو 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدِیلاقَم  َُهل  ( 62  ) ٌلیِکَو ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللا  ( 61  ) َنُونَزحَی مُه  َو ال  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی 

(64  ) َنُولِهاجلا اَهُّیَأ  ُُدبعَأ  یِّنوُُرمَأت  ِهّللا  َریَغَف  َأ  ُلق  ( 63  ) َنوُرِساخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِتایِآب 
َنِم نُک  َو  دـُبعاَف  َهـّللا  ِلـَب  ( 65  ) َنیِرِـساخلا َنِم  َّنَنوُـکََتل  َو  َکـُلَمَع  َّنَطَبحََیل  َتکَرـشَأ  ِنَئل  َکـِلبَق  نـِم  َنـیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکـَیلِإ  َیِحوُأ  دََـقل  َو 

َنوُکِرُشی اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُـس  ِِهنیِمَِیب  ٌتاّیِوطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُُهتَـضبَق  ًاعیِمَج  ُضرَألا  َو  ِهِردَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  ام  َو  ( 66  ) َنیِرِکاّشلا
َو ( 68  ) َنوُرُظنَی ٌماـِیق  مُه  اذِإَـف  يرخُأ  ِهِیف  َخـُِفن  َُّمث  ُهّللا  َءاـش  نَم  ّـالِإ  ِضرَـألا  ِیف  نَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  ( 67)

(69  ) َنوُمَلُظی مُه ال  َو  ِّقَحلِاب  مُهَنَیب  َیُِضق  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِکلا  َعِضُو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضرَألا  ِتَقَرشَأ 
مَُهل َلاق  َو  اُهباوبَأ  تَِحُتف  اـهُؤاج  اذِإ  یّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  ( 70  ) َنُولَعفَی اِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َو  تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُـک  تَیِّفُو  َو 
یَلَع ِباذَـعلا  ُۀَِـملَک  تَّقَح  نِکل  َو  یَلب  اُولاـق  اذـه  مُکِموَی  َءاـِقل  مُکَنوُرِذـُنی  َو  مُکِّبَر  ِتاـیآ  مُکیَلَع  َنُولتَی  مُکنِم  ٌلُـسُر  مُِکتأَـی  َمل  َأ  اـُهتَنَزَخ 

اذِإ یّتَـح  ًارَمُز  ِۀَّنَجلا  َیلِإ  مُهَّبَر  اوَـقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  ( 72  ) َنیِرِّبَکَتُملا يَوثَم  َسِئبَف  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َباوبَأ  اُولُخدا  َلـِیق  ( 71  ) َنیِِرفاکلا
اَنَثَروَأ َو  ُهَدـعَو  انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  اُولاق  َو  ( 73  ) َنیِدـِلاخ اهُولُخداَف  ُمتبِط  مُکیَلَع  ٌمالَـس  اُهتَنَزَخ  مَُهل  َلاـق  َو  اـُهباوبَأ  تَِحُتف  َو  اـهُؤاج 

(74  ) َنِیِلماعلا ُرجَأ  َمِعنَف  ُءاشَن  ُثیَح  ِۀَّنَجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضرَألا 
(75  ) َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  َلِیق  َو  ِّقَحلِاب  مُهَنَیب  َیُِضق  َو  مِهِّبَر  ِدمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشرَعلا  ِلوَح  نِم  َنیِّفاَح  َۀَِکئالَملا  يََرت  َو 
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231 هحفص : 

همجرت

نینچ  ) ایآ هدـیدرگ  هایـس  دنتـسب  غورد  ادـخب  هک  ار  یناـسک  ياـهیور  ینیبیم  وت  تماـیق  زور  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  )
(62  ) دوب دهاوخ  ناشکرس  هاگلزنم  منهج  هک  تسین )

(63  ) دوب دنهاوخن  مه  نوزحم  دننکیمن و  ساسحا  يدب  یتخس و  چیه  دهدیم و  تاجن  ناشنامیا  يارب  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  و 
تسا نابهگن  يزیچ  ره  رب  وا  تسا و  ادخ  يزیچ  ره  هدننیرفآ 

زا و   ) دندرب نایز  هک  دنشابیم  یناسک  نانآ  دندیدرگ  رفاک  ادخ  تایآب  هک  یناسک  تسا و  وا  تردق )  ) تسدب نیمز  اهنامـسآ و  ياهدیلک 
(64 ( ) دیدرگن ناشدیاع  يدوس  ناشرمع 

(65  ) میامن تدابع  ار  ادخ  ریغ  هک  دینکیم  رما  نمب  ایآ  لاهج  يا  وگب  رافک ) نیاب   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 
زا یـشابیم  هـتبلا  ددرگیم و  دوباـن  وـت  لـمع  يروآ  كرــش  رگا  هـک  میدوـمن  یحو  دـندوب ) وـت  زا  شیپ  هـک  یناربـمیپ  و   ) وـتب اـققحم  و 

(66  ) ناراکنایز
(67  ) ناگدننک رکش  هلمج  زا  شاب  هدوب  امن و  یگدنب  ار  ادخ  هکلب 

تردق تسد  رد  اهنامسآ  تسا و  وا  تردق  هضبق  رد  نیمز  تمایق  زور  رد  هک  یتروص  رد  دنتخانـشن  ار  ادخ  تمظع  نیکرـشم ) هکنیا  (و 
(68  ) دنرآ کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  ءاربم و  هزنم و  یلاعت ) يادخ   ) هدش هدیچیپ  وا 

هخفن نآ  زا  سپ  دـهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـندرگیم  شوهیب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دوـشیم و  هدـیمد  هخفن  روـص  رد  و 
(69  ) دنرگنیم هتساوخرب  همه  ماگنه  نآ  رد  دوشیم  هدیمد  يرگید 

و  ) قحب مدرم  نیب  دـنروایب و  ناـهاوگ  ناربـمیپ و  تقو ) نآ  رد   ) دوش هتـشاذگ  لاـمعا  بتک  ددرگ و  نشور  ناـشراگدرورپ  رونب  نیمز  و 
(70  ) دیدرگ دهاوخن  متس  اهنآب  دوش و  هدرک  مکح  تلادع )

(71  ) دناهدرک لمع  هچنآب  تسا  رتملاع  یلاعت  يادخ  دوش و  هداد  مامتلاب  یسک  ره  لمع  شاداپ  و 
کلام ددرگیم و  زاب  منهج  ياهرد  دندمآ  هک  یماگنه  ات  دنوشیم  هدیـشک  منهج  يوسب  نانآ  هورگ  هورگ  دـناهدیدرگ  رفاک  هک  یناسک  و 
تاقالم زا  ار  امـش  دندناوخیم و  ار  ناتراگدرورپ  تایآ  امـش  رب  هک  دندماین  دندوب  ناتدوخ  سنج  زا  هک  نالوسر  ایآ  دـیوگ  نانآب  خزود 

ققحم نیرفاک  يارب  باذع  هملک  نکل  و  دندمآ )  ) يرآ دنیوگ  رافک  دندیناسرتیم  زورما 

232 هحفص : 
(72  ) دیدرگ

تـسا یهاگیاج  دـب  ناشک  ندرگ  يارب  منهج  دـینادیواج و  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  لخاد  منهج  ياهرد  زا  دوشیم  هتفگ  نیرفاکب ) )
(73)

یتقو ات  دنوشیم  هدـنار  تشهب  هب  هورگ  هورگ  دـندیدرگ  راکزیهرپ  یقتم و  دـندومن و  يراددوخ  ناشراگدرورپ  تفلاخم  زا  هک  یناسک  و 
رد تشهب  رد  دـییآرد  داب  امـش  رب  یتمالـس  مالـس و  دورد و  دـیوگیم  نانآب  تشهب  کلام  ددرگیم و  زاـب  ناـنآ  يورب  تشهب  ياـهرد  هک 

(74  ) دوب دهاوخ  امش  یگهشیمه  هاگیاج  هک  یلاح 
هک داد  امب  ثاریمب  ار  تشهب  نیمز  دینادرگ و  تسار  ار  دوخ  هدعو  هک  تسا  ییادخ  نآ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  دـنیوگ  تشهب  لها 
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(75  ) ناگهدننک لمع - شاداپ  تسا  بوخ  ردقچ )  ) میریگ ياج  میهاوخب  هک  تشهب  ياج  ره  زا 
هیزنت و دـمحب و  دـناهتفرگ و  ارف  ار  شرع  فارطا  هک  ینیب  هب  ار  هکئـالم  راـگزور  نآ  رد  وـت  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  )
هک دوشیم  هتفگ  دوشیم و  هدـیدرگ  مکح  یتسرد  قحب و  مدرم  نیب  تمایق  زور  نآ  رد  و  دوب ) دـنهاوخ  لوغـشم   ) ناـشراگدرورپ شیاـتس 

(76  ) تسا نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و 

تایآ حیضوت 

غورد تبـسن  هک  تسا  ییاهنآ  لاـح  ناـیب  َنیِرِّبَکَتُمِلل  ًيوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَیل  َأ  ٌةَّدَوسُم  مُهُهوُجُو  ِهّللا  یَلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َو 
نتفاین تیاده  هکنیا  لثم  رگید  ياهتبسن  نینچمه  دندیمان و  هّللا  نبإ  ار  زیزع  حیـسم و  زین  دندیمان و  ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  دنداد و  ادخب 

. دننادیم هّللا  دنع  ءاعفش  ار  اهتب  هکنیا  اب  اهنیا  ریغ  میدوب و  هدش  تیاده  ام  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  دنهدیم  ادخب  تبسن  ار  دوخ 
ار یناسک  ددرگ  لماش  هیآ  دیاش  یتح  دنهدیم  ادخب  ییاوران  تبسن  دوخ  هقیلـس  يأرب و  هک  یناسکب  دراد  هراشا  مومع  روطب  هیآ  هصالخ 
ره تسا  یفیقوت  هّللا  ءامـسا  هک  اریز  دـنهدیم  تیهولا  ماقمب  تبـسن  هدومن و  عضو  تسین  وا  ییایربک  روخ  رد  هک  ار  یمان  نذا  نودـب  هک 

هدیسر نذا  ناربمیپ  طسوتب  هک  ییاهمان  رگم  دراذگب  ادخ  يارب  یمان  دسرن  ار  سک 

233 هحفص : 
شناد لضف و  راهظا  دنهاوخ  هک  نیربکتم  هاگیاج  لزنم و  تسا و  هایـس  اهنآ  ياهور  تمایق  رد  دندنبیم  غورد  ادـخب  هک  ینامدرم  نینچ 

نانآ ياهور  منهجب  دورو  زا  شیپ  هک  دیامنیم  نینچ  هیآ  رهاظ  دوب و  دهاوخ  مّنهج  رافک  یقاب  لثم  دنهدیم  ادخب  ییاوران  تبسن  دنیامن و 
هیآ هکنیا  ینعم  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هتفگ  هک  دنکیم  لقن  هدوس  زا  جهنم  رد  دنـسانشب  ار  اهنآ  رـشحم  لها  هک  ددرگیم  هایس 
نم دـیوگ  هدادـن  يوب  تماما  بصنم  ادـخ  هک  یتروص  رد  دـهد  شدوخب  تماـما  تبـسن  هک  تسا  سک  ره  دوصقم  دومرف  مدومن  لاؤس 

. دشاب یمطاف  هچرگا  دومرف  دشاب  یمطاف  هچرگا  متفگ  دشاب  يولع  هچ  رگا  يرآ  دومرف  دشاب  يولع  رگا  متفگ 
راـکزیهرپ اـیند  رد  هک  دـنتاجن  لـها  تماـیق  رد  یـصاخشا  َنُونَزحَی  مُه  ـال  َو  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  ـال  مِِهتَزاـفَِمب  اوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ُهّللا  یِّجَُنی  َو  ناـیاپ 

قح و نذاـب  رگم  دـیوگیمن  هدروآ  رد  عرـش  لـقع و  ناـمرف  تحت  ار  همه  هدومن و  لرتـنک  ار  دوـخ  حراوـج  ءاـضعا و  ماـمت  دـندیدرگ و 
لمع تعیبط  ياضتقمب  هنارـس  دوخ  مادـک  چـیه  حراوج  ءاـضعا و  یقاـب  روط  نیمه  هدـیدرگ و  نوذأـم  شندینـش  ار  هچنآ  رگم  دونـشیمن 

تباصا نانآب  یتحاران  هنوگچیه  دوب و  دـنهاوخ  ناما  رد  منهج  باذـع  زا  ینّابر و  تاضویفب  دـناهدیدرگ  زئاـف  یناـسک  نینچ  دـنیامنیمن 
. دشابیمن اهنآ  يارب  ددرگ  یتحاران  نزح و  ببس  هک  يزیچ  زین  دومن و  دهاوخن 

. تشاد دهاوخ  شیاسآ  هشیمه  ناما  نما و  دهم  رد  شراگدرورپ  برق  راوج  رد  تمایق  رد  يوقت  اب  نمؤم  هصالخ 
هیلع ریما  ترـضح  زا  ینادـمه  ثراح  دـنیوگ  نیرـسفم  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل  ٌلیِکَو  ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللا 

تسیچ نیمز  اهنامسآ و  دیلاقم  زا  دوصقم  مدیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هدومرف  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  مالّسلا 
دیوگب راب  هد  ماش  حبص و  ره  هدنب  هک  تسا  هکنیا  نیمز  نامسآ و  دیلاقم  يدومن  لاؤس  یگرزب  زیچ  زا  یلع  ای  دومرف 

رهاظلا و رخالا و  لوالا و  وه  میظعلا  یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  هّللا و ال  رفغتـسا  هّلل و  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس  ربکا و  هّللا  هّللا و  الا  هلا  «ال 
هل کلملا و  هل  نطابلا 

234 هحفص : 
« ریدق یئیش  لک  یلع  وه  ریخلا و  هدیب  تیمی  ییحی و  دمحلا 
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هانپ شرگشل  سیلبا و  رش  زا  ار  يو  لوا  دیامنیم  اطع  يوب  تلیضف  شش  دنوادخ  دیوگب  ار  تاملک  هکنیا  هبترم  هد  ماش  حبـص و  سک  ره 
دناسر ناراکوکین  راربا و  هجردب  ار  وا  موس  دشاب  رتنیگنـس  دحا  هوک  زا  وا  تانـسح  هفک  رد  هک  دهد  واب  تشهب  زا  يراطنق  مود  دـهدیم 
تداهش وا  يارب  تمایق  رد  تاملک و  هکنیا  نتشون  يارب  دندرگ  رضاح  هتشرف  رازه  هدزاود  مجنپ  دهد  رارق  وا  تفج  نیعلا  روح  زا  مراهچ 

هدناوخ و ار  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هک  دنهد  يوب  نادیهـش  باوث  دریمب  هدـناوخ  هک  ياهتفه  ای  بش  ای  زور  نآ  رد  رگا  دـنهد و 
. هدومن ار  هرمع  جح و 

تـسا یماـن  هک  هّللا )  ) لّوا دـهدیم  رکذـت  ار  تیدـحا  لـالج  فاـصوا  زا  تفـص  دـنچ  دوخ  يراوگرزب  تمظع و  ماـقم  رد  حوتفلا ) وـبا  )
اهنآ مدـع  زا  سپ  تانکمم  داجیا  ینعمب  تیقلاـخ  هک  قلاـخ ) ( ) مّود  ) هدوتـس كراـبم  ماـن  نیاـب  ار  دوخ  هک  ّتیهولا )  ) ماـقمب صوصخم 

. ملاع هلا  تیشم  هداراب و  رگم  دمآ  دهاوخن  دوجو  هبترمب  مدع  زا  یئیش  چیه  هک  تسا  هّللا )  ) هب صوصخم 
هتفرگ ماـجنا  یلاـعت  قح  تیقلاـخب  شلمع  بابـسا  ناـسنا و  دوخ  نوـچ  نکل  ددرگیم  رداـص  ناـنآ  زا  ناـشرایتخاب  هچرگا  داـبع  لاـعفا  و 

: یلاعت هلوق  زا  دوصقم  دشاب  نیمه  دیاش  دیدرگ و  دهاوخ  ادخب  بوسنم  ناشرایتخا  هطساوب  زین  ناشلمع 
«. َنُولَمعَت ام  َو  مُکَقَلَخ  ُهّللا  َو  »

هدـجوم ّتلع   ) هک اریز  تسا  وا  دوخ  هدـهعب  يزیچ  ره  تلافک  ینابهگن و  ظفح و  تسا  زیچ  همه  هدـننیرفآ  قلاخ و  هک  ییادـخ  نآ  موس 
. دوب دهاوخ  مه  نآ  نابهگن  هدیرفآ  هکنآ  تسا  هیقبم  تلع  نامه 

دورف نیمزب  نامـسآ  زا  هک  دشاب  تاضویف  ماسقا  عاونا و  زا  هچ  تاریخ  ياهرد  ینعی  تسا  وا  تردـق  دـیب  نیمز  اهنامـسآ و  دـیلک  مراهچ 
لـگ و تاـجهویم و  اـههایگ و  ماـسقا  عاوـنا و  زا  دـیآیم  نوریب  نیمز  زا  هک  یتاـضویف  نآ  هچ  نآ و  ریغ  ترارح و  باـتفآ و  زا  دـیآیم 

يارب ار  تکرب  تمعن و  تسا و  وا  رایتخا  هدارا و  تحت  همه  نیحایر 

235 هحفص : 
. دریگیم گنت  دهاوخب  هک  یسک  يارب  دنادرگیم و  عیسو  دنکیم و  دایز  دهاوخب  سک  ره 

نیمز و اهنامـسآ و  عاضوا  زا  ادـخ  تردـق  لئالد  اههناشن و  تایآب و  هک  یناسک  نآ  َنوُرِـساخلا و  ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
ناشلقع تداهشب  هدیمهف  هتـسناد و  هکنیا  ات  دندومنن  تربع  رظن  اهنیا  رد  ینعی  دندیدرگ  رفاک  ناربمیپ  تازجعمب  زین  راهن و  لیل و  شدرگ 

ار دوخ  رمع  هیامرـس  هک  دنناراک  نایز  ینامدرم  نینچ  دـندرگ  لئان  یناسنا  تلیـضف  تداعـسب و  دـندرگ و  ناربمیپ  وریپ  دـندروآ و  نامیا 
. دیدرگ دهاوخن  ناشدیاع  يزیچ  يورخا  باذع  تمادن و  ترسح و  زج  هرخالاب  دناهدومن و  فلت 

عاوناب و هّکم  نیکرـشم  دراد  هراشا  زین  رگید  تایآ  ضعب  رد  هچنانچ  دـهدیم  هئارا  نینچ  هیآ  َنُولِهاجلا  اَهُّیَأ  ُدـُبعَأ  یِّنوُُرمَأت  ِهّللا  َریَغَف  َأ  لـُق 
هک دوب  هکنیا  دننادرگ  کیرش  اهتب  تدابع  رد  دوخ  اب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمیپ  دنتـساوخیم  يرگهلیح  سیلدت و  ماسقا 
امش زگره  منک  تدابع  ار  ادخ  ریغ  هک  دینکیم  رما  نمب  امش  ایآ  وگب  روعشیب  مهفن  لهاج  نامدرم  نیاب  هک  دیسریم  باطخ  شترـضحب 

. دیسر دیهاوخن  دوخ  دارمب 
ادخ ریغ  وت  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  َنیِرِـساخلا  َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبحََیل  َتکَرـشَأ  ِنَئل  َِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکَیلِإ  َیِحوُأ  دََـقل  َو 

هک هدیسر  وت  زا  شیپ  ناربمیپ  هب  نینچ  مه  وتب و  یحو  هار  زا  تسا و  دیحوت  رونب  هتفرگ  رد  وت  رس  بلق و  هک  یتروص  رد  ینک  تدابع  ار 
. دیدرگ دیهاوخ  ناراک  نایز  زا  هتبلا  ددرگیم و  رثایب  طبح و  امش  لامعا  مامت  دینادرگ  کیرش  ادخ  اب  تدابع  رد  ار  یسک  رگا 

یسک رگا  ددرگیم  رشب  دارفا  مامت  لماش  شمومع  نکل  تسا  ناربمیپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  عجار  هیآ  هچ  رگا 
. دیسر دهاوخن  لوبق  هجردب  ددرگیم و  طبح  شلامعا  دشابن  ادخ  يارب  صلاخ  شتدابع  ینعی  دشاب  كرشم  تدابع  ماقم  رد 
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236 هحفص : 
هکلب دـنیامنیم  رما  وتب  نیکرـشم  هک  ار  هچنآ  نکن  تدابع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  َنیِرِکاّـشلا  َنِم  نُک  َو  دـُبعاَف  َهّللا  ِلـَب 

. شاب یلاعت  قح  ءاهتنایب  ياهتمعن  راذگ  رکش  هشیمه  نادرگ و  ادخب  صوصخم  ار  دوخ  شتسرپ  تدابع و 
تعامج هکنیا  َنوُکِرـُشی  اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُـس  ِِهنیِمَِیب  ٌتاّیِوطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُُهتَـضبَق  ًاعیِمَج  ُضرَألا  َو  ِهِردَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  ام  َو 

ار وا  هیملع  هطاحا  ءالیتسا و  تردق و  هن  دنسانشیم  ار  یناقح  هقح  تدحو  هن  دنسانشب  یتسیاب  هک  يروط  نآ  ار  ادخ  دنتخانشن  نیکرـشم 
هراشا سوسحمب و  تسا  لوقعم  هیبشت  وا  تسار  تسد  رد  اهنامسآ  تسا و  وا  هضبق  رد  تمایق  زور  رد  نیمز  هدومرف  هکنیا  دنمهفب  دنناوت 
یتمحز وا  يارب  دروآیم  رد  ار  يو  دهاوخ  یلکـش  رهب  هک  وا  تردق  تسد  رد  دنام  یموم  لثم  نیمز  مامت  هک  تسا  وا  رادتقا  ّتیلعافب و 

مامت هک  ءالیتسا  هطاحا و  روط  هکنیا  دوب و  دهاوخ  یلباقان  زیچ  وا  فرط  رد  ییایربک  تمظعب و  تبـسن  هعـس  نآ  اب  اهنامـسآ  زین  درادـن و 
مه تقو  همه  رد  الاح و  درادـن  تمایقب  صاصتخا  ُهَهجَو ) ّالِإ  ٌِکلاه  ٍءیَـش  ُّلُک   ) دـنیامنیم چـیه  وا  تیمویق  هطاحاب و  تبـسن  تادوجوم 

نکل هدیناشوپ  ار  قیاقح  تسا  بلاغ  یعیبط  روما  نوچ  ایند  رد  هک  تسا  رـشب  مهفب  تبـسن  تمایقب  صاصتخا  دـیاش  دوب و  دـهاوخ  نینچ 
نآ هدـننیرفآ  تمظعب  تبـسن  ار  تعیبـط  ملاـع  يرادـقمیب  رـشب  تقو  نآ  دـیامنیم  زورب  روهظ و  دوخ  تقیقحب  زیچ  همه  هک  تماـیق  رد 

ریظن کیرش و  تبسن  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ءاربم و  هزنم و  ملاع  يادخ  هک  دیامن  قیدصت  دناوت  یتسردب  تقو  نآ  هدومن  دهاوخ  كرد 
. دوش هداد  وا  ییایربک  سدق و  هبترمب  دننام  لثم و  و 

تغل رد  خـفن   ) َنوُرُظنَی ٌماِیق  مُه  اذِإَـف  يرخُأ  ِهِیف  َخـُِفن  َُّمث  ُهّللا  َءاـش  نَم  اـّلِإ  ِضرَـألا  ِیف  نَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو 
رد لیفارـسا  یبیجع  يادـص  لوا  ایند  ملاع  هکنیا  ندـیدرگ  كدـنم  عقوم  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا  تسا و  ندـیمد  داـب  ینعمب 

دمدیم و روص 

237 هحفص : 
تقو نآ  دوشیم  هدیمد  يرگید  هخفن  نآ  زا  سپ  دـنامب  هدـنز  دـهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـندرگیم  كاله  امامت  ملاع  تادوجوم 

رد ادخ  رماب  لیفارـسا  ایند  ملاع  یبارخ  عقوم  رد  دنیوگ  ِروُّصلا ) ِیف  َخُِفن   ) ینعم رد  نیرـسفم  دوشیم و  اپ  رب  تمایق  دـندرگیم و  هدـنز  همه 
نآ تمکح  رد  دنریمب و  ینعی  دندرگ  شوهیب  نیمز  ياههدنبنج  مامت  ادص  نآ  تدـش  زا  دـمدیم و  ياهخفن  تسا  یخاش  دـننام  هک  روص 

دیدرگ و دـهاوخ  دـیدجت  نآ  زا  سپ  يرگید  تقلخ  هک  دـنمهفب  دـننادب و  ار  دوخ  فیلکت  راد  نیرخآ  ءالقع  هک  تسا  یتمالع  دـنیوگ 
دنیامن و لوزن  تمایق  لزنم  رد  هک  هدیـسر  نآ  عقوم  هک  دننادب  مدرم  ینعی  رگید  رادب  اهنآ  لاقتنا  لیحر و  قوبب  هدومن  هیبشت  ار  روص  خفن 

. ترخآ ملاع  ندش  دیدپ  ایند و  ءانف  نداد  ناشن  يارب  تسا  یقیرط  رتهب  هکنیا 
میرم هنیـس  رد  ع )  ) لیئربج خفن  لوا  هدمآ : هجو  جنپ  هب  خفن  نآرق  رد  قلخ و  تروص  رد  خفن  ینعی  ِروُّصلا ) ِیف  َخُِفن   ) هدش لقن  هداتق  زا  و 
ُخُفنَأَف  » یلاعت هلوق  لگ  رد  ع )  ) یـسیع هخفن  مود  دـیمد ، هخفن  میرم  هنیـس  رد  ام  رماب  لیئربج  ینعی  انِحوُر » نِم  ِهِیف  انخَفَنَف   » یلاعت هلوق  (ع )

رد هک  مدومن  رما  حورب  ینعی  یِحوُر » نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو   » یلاعت هلوق  ع )  ) مدآ لگ  رد  دیمد  هخفن  دنوادخ  موس  ِهّللا ،» ِنذِِإب  ًاریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف 
نینرقلا يذ  هخفنب  هک  ییادخ  تسا  هزنم  اوُخُفنا » َلاق   » هنع ۀـیاکح  یلاعت  هلوق  دـیمد  هخفن  نهآ  رد  نینرقلا  يذ  مراهچ  ددرگ ، لخاد  مدآ 

لثم دروآیم  نوریب  نادبا  زا  ار  حاورا  سفن  کیب  هک  یـسک  تسا  هزنم  روص  رد  ع )  ) لیفارـسا خفن  مجنپ  دـینادرگ ، شتآ  لثم  ار  دـیدح 
اهندـبب ار  حاورا  سفن  کـیب  هـک  یــسک  تـسا  هزنم  ددرگیم و  نـشور  شتآ  رگید  سفنب  دوـشیم و  شوماـخ  سفن  کـیب  غارچ  هـکنیا 

. دنادرگیمرب
قلخ مامت  دـمدیم  هخفن  نآ  رد  یتقو  ادـخ  رماب  هک  تسا  لیفارـسا  برقم  کلم  تسدـب  رون و  زا  تسا  یخاش  روص  دـنیوگ  نایبلا ) حور  )

. دنیامنیم دوع  ناشنادباب  حاورا  دمدیم  يرگید  هخفن  یلاعت  قح  رماب  زین  رگید  تقو  دنریمیم و 
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تسا نیمز  رد  هچنآ  تسا و  ریغ  هکئالم و  زا  اهنامسآ  رد  هچنآ  لوا  هخفن  رد  و 

238 هحفص : 
گرم ینعمب  اجنیا  رد  تسا  یشوهیب  ینعمب  هک  قعص )  ) زا دوصقم  دنیوگ  دندرگیم  شوهیب  همه  اههایگ  تاناویح و  نج و  رشب و  دارفا  زا 

. دنامب هدنز  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یسک  رگم  دنریمیم  همه  هک  هدمآ 
یـضعب تسا  لوق  نیدـنچ  نیرـسفم  نیب  دریمن  دـهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـنریمیم  همه  هک  ُهّللا ) َءاـش  نَم   ) زا دوصقم  هکنیا  رد  و 

رگید دسریم و  نانآ  گرمب  مکح  ادعب  دـنریمیمن و  لوا  روص  نآب  هک  تسا  توملا  کلم  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئاربج و  نآ  دـنیوگ 
تمظع لالج و  ردصم  زا  هک  دراد  اج  تقو  نآ  رد  تسا و  نوصم  لاوز  گرم و  زا  هک  یهلا  سدقا  تاذ  رگم  دنامیمن  یقاب  یتایح  يذ 

وا دوخ  هقلطم  تیکلام  تدحوب و  هراشا  دهد  باوج  دوخ  دیوگ و  دوخ  ءایربک  تاذ  ِراّهَقلا ) ِدِحاولا  ِهِّلل  َموَیلا  ُکلُملا  ِنَِمل   ) دسر باطخ 
هنزخ و  نیعلا ) روح   ) دسریمن نآ  گرمب  مکح  هکنآ  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـشاب . تیکلام  یعدـم  هک  تسین  یـسک  تقو  نآ  رد  هک  تسا 

لیفارسا روصب  هک  دنـشرع  هلمح  دوصقم  هتفگ  يرگید  ءانف و  يارب  هن  دناهدش  قلخ  ءاقب  يارب  هک  دنایتشهب  تادوجوم  منهج و  تشهب و 
هّللا هجو  نآ  دیاش  دندرگیم و  شوهیب  همه  لیفارسا  روصب  هدومرف  هیآ  رد  هک  تسا  اهنامـسآ  زا  ریغ  یـسرک  شرع و  هکنیا  هب  رظن  دنریمن 

هدومن و قلخ  ادخ  هک  تسا  يزیچ  لوا  هدیسر و  موصعم  زا  هک  تسا  هّللا  ۀیشم  نآ  و  ِهّللا ) ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیَأَف   ) هدومرف هیآ  رد  هک  دشاب 
نآ هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  يدّـمحم  تـقیقح  هدـیدرگ  تیـشم  لومـشم  هـک  ینکمم  لوا  هدـیرفآ و  واـب  ار  اـهزیچ  هـمه 

. درادن هار  نآ  رد  ءانف  هک  تسا  يدوجوم 
رد تایآ  هکنیا  رد  هصالخ  َنوُمَلُظی  مُه ال  َو  ِّقَحلِاب  مُهَنَیب  َیُِضق  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِکلا  َعِضُو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضرَألا  ِتَقَرـشَأ  َو 

. دهدیم حرش  ار  تمایق  عاضوا  ضعب  هدمآ و  رب  تمایق  ملاع  روهظ  يویند و  ملاع  ندیدرگ  كدنم  لحنم و  ماقم 
قیدصت شرهاظب  ام  تسا  ادخ  دزن  شملع  دشابیم  یتیفیک  لکش و  هچب  روص  نآ  هکنیا  دش و  هدیمد  لیفارـسا  لوا  روص  هکنآ  زا  سپ  هک 

هدارا یتقو  هک  مینامنیم 

239 هحفص : 
رگم دنریمیم  ای  دندرگیم  شوهیب  یئامس  یضرا و  تادوجوم  همه  دمدیم و  روص  رد  لیفارسا  ددرگ  كدنم  ایند  ملاع  تفرگ  قلعت  ادخ 
لاس دص  راهچ  هک  دنادیم  ادخ  زین  ار  روص  ود  هکنیا  نیب  تدم  دمدیم و  يرگید  روص  نآ  زا  سپ  دنامب  هدنز  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یـسک 
سپ هک  اریز  دشابن  هلصاف  الـصا  دیاش  دشاب و  لاس  لهچ  دیاش  رگید  لوقب  دناهتفگ و  نینچ  تایاور  زا  ياهراپب  رظن  یـضعب  هچنانچ  دشاب 

. دوش دیدحت  نامز  ات  درادن  روصت  يزور  بش و  ایند  ءانف  زا 
رارق ءاضق  همکحم  رد  هک  راگدرورپ  لدـع  نازیم  تماـیق  نیمز  رد  ددرگیم و  اـپ  رب  تماـیق  ملاـع  تقو  نآ  دـش  هدـیمد  مود  روص  یتقو 
ایناـث هک  دوـخ  یناـمحر  ضیف  تمحر و  روـنب  ددرگیم و  رداـص  یـسک  ره  مـکح  دـیامنیم  يرواد  دوـخ  تاـقولخم  نـیب  لدـعب  هـتفرگ و 

لوا هک  دـیآیم  رب  نینچ  هیآ  زا  ددرگیم و  نشور  دـیامنیم  هضافا  نانآب  ینیون  تایح  دـنادرگیم و  هدـنز  ناشمادـعا  زا  سپ  ار  تادوجوم 
دهاوخ مکح  تلادع  یتسرد و  قحب و  اهنآ  نیب  دوشیم و  هدوشگ  لامعا  رتفد  دـنادرگیم و  رـضاح  تمایق  ضرا  رد  ار  ءادهـش  ناربمیپ و 

. دومن
( ٍضَعب یلَع  مُهَضَعب  انلَّضَف  ُلُسُّرلا  َکِلت   ) یلاعت هلوق  دنـشابیمن  هجرد  هبترم و  کی  رد  ناربمیپ  همه  نوچ  هک  دشاب  نینچ  دوصقم  دیاش  و 

ءاطع هجو  نسحاب  ار  کی  ره  تامحز  شاداپ  لدـع  نازیم  يور  دـنادرگیم و  ررقم  ناشدوخ  روخ  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  ماـقم 
. دیامنیم
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زا یلمع  ره  سک  ره  نوچ  دـیامنیم و  یگدیـسر  مدرم  لاعفا  لاـمعاب و  نآ  زا  سپ  َنُولَعفَی  اـِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َو  تَلِمَع  اـم  ٍسفَن  ُّلُـک  تَیِّفُو  َو 
ِیف َو ال  ِضرَـألا  ِیف  ٍةَّرَذ  ِلاـقثِم  نِم  َکِّبَر  نَع  ُبُزعَی  اـم  َو   ) هدومرف هچناـنچ  یلاـعت  قح  هیملع  هطاـحا  رد  هدومن  اـیند  رد  هک  دـب  کـین و 
روخ رد  ار  یسک  ره  لمع  شاداپ  تقو  نآ  هدیدرگ  ظوفحم  تبث و  نیبتاکلا  مارک  دزن  ءاضق  ناوید  رد  و  ( 62  ) هیآ سنوی  هروس  ِءامَّسلا )

نَم َو  ُهَرَی  ًاریَخ  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نَمَف   ) یلاعت قح  هدومرفب  دیدرگ و  دـهاوخ  هداد  يوب  ارـشف ) ارـش  ناک  نا  اریخف و  اریخ  ناک  نا   ) شلمع
هروس ُهَرَی ) ارَش  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی 

240 هحفص : 
رثایب گرزب  کـچوک و  زا  یلمع  چـیه  زین  دـنامیمن و  دوقفم  هدوـمن  اـیند  ملاـع  هکنیا  رد  هک  يدـب  یبوـخ و  زا  یئهرذ  رخآ  هیآ  لازلز 

. دیدرگ دهاوخن 
َو مُکِّبَر  ِتایآ  مُکیَلَع  َنُولتَی  مُکنِم  ٌلُسُر  مُِکتأَی  َمل  َأ  اُهتَنَزَخ  مَُهل  َلاق  َو  اُهباوبَأ  تَِحُتف  اهُؤاج  اذِإ  یّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِس  َو 

یهلا مکح  ددرگیم و  نییعت  یـسک  ره  رادرک  لامعا و  شاداپ  لدع  نازیم  يور  ءاضق  ناوید  رد  هکنآ  زا  سپ  اذه  مُکِموَی  َءاِقل  مُکَنوُرِذُنی 
منهج کـلام  دـنوشیم  هدیـشک  منهجب  یتخـسب  هورگ  هورگ  راـفک  ددرگیم و  زاـب  مـنهج  ياـهرد  تـقو  نآ  دوـشیم  رداـص  نآ  ءارجا  رب 

ار امش  دندماین و  یهلا  نالوسر  رگم  دنیوگ  نانآب  دهدیم و  شنزرـس  دناهدومن  یتخـس  باذع  ینچب  التبم  ار  دوخ  هک  یناسک  نیرفاکب و 
ناتیارب دوب  هدومن  نایب  ار  امـش  تاجن  قیرط  اـهنآ  رد  هک  ینامـسآ  ياـهباتک  نشور  تاـیآ  دـندومنن و  علطم  ناـتزورما  یتخبدـب  هکنیا  زا 

دیاب زورما  دـیدومنن  اهنآب  ییانتعا  دـیدیدرگ و  سفن  عیطم  امـش  دـندومنن و  توالت  دـندادن و  حیـضوت  یتجح  رتوکینب  ینایب و  رتحـضاوب 
. دیشچب ار  باذع 

ياهباتک دـندمآ و  ناربمیپ  يرآ  دـنیوگ  خزود  کلام  لاؤس  خـساپ  رد  منهج  لها  َنیِِرفاکلا  یَلَع  ِباذَـعلا  ُۀَِـملَک  تَّقَح  نِکل  َو  یَلب  اُولاـق 
زا ام  هک  دوب  هدیدرگ  تباث  ققحم و  یهلا  ياضق  ادخ و  ملع  رد  نوچ  نکل  دمآ  دورف  ام  تیاده  يارب  نشور  حضاو  ياهتجح  اب  ینامسآ 

َمَّنَهَج َباوبَأ  اُولُخدا  َلِیق  دیدرگ  تباث  نیرفاک  يارب  باذع  هملک  هک  تسا  هکنیا  میدرگیم  هانگ  اطخ و  نوماریپ  رایتخا  یگتسناد و  يور 
يراـج مکح  راـفک  باذـع  يارب  دـننادرگیم و  زاـب  راـفک  يورب  ار  منهج  ياـهرد  هکنآ  زا  سپ  َنیِرِّبَـکَتُملا  يَوثَم  َسِئبَـف  اـهِیف  َنیِدـِلاخ 

یگهشیمه هاگیاج  اجنیا  دیدرگ و  دراو  هدیدرگ  اّیهم  امـش  يارب  منهج  کنیا  دنیوگ  رافکب  لاّمع  هکئالم  یقاب  ای  خزود  کلام  ددرگیم 
. دنتفرن ناربمیپ  راب  ریز  توخن  ربک و  يور  زا  هک  یناسک  يارب  تسا  یهاگلزنم  دب  منهج  دوب و  دهاوخ  امش 

241 هحفص : 
لاقثم هک  یـسک  ددرگیمن  تشهب  لخاد  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هک  تسا  هکنیا  تسا  ربک  اهداسف  مامت  أشنم  هک  دـیمهف  ناوتیم  اـجنیا  زا 

. تسا هکنیا  رب  دهاش  ٍّلِغ ) نِم  مِهِروُدُص  ِیف  ام  انعََزن  َو   ) یلاعت هلوق  دشاب  يو  بلق  رد  ربک  زا  ياهرذ 
زا سپ  َنیِِدلاخ  اهُولُخداَف  ُمتبِط  مُکیَلَع  ٌمالَـس  اُهتَنَزَخ  مَُهل  َلاق  َو  اُهباوبَأ  تَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَجلا  َیلِإ  مُهَّبَر  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو 
زاب نیرفاک  يارب  منهج  ياهرد  هک  يروط  نیمه  ددرگیم  نییعت  رـشب  دارفا  زا  کی  ره  لامعا  شاداپ  دوشیم و  هدیچ  رب  ءاضق  هاگداد  هکنآ 
دراو مارتحا  تزع و  اب  ار  نایتشهب  جوف  جوف  ددرگیم و  زاب  شلها  يورب  زین  تشهب  ياهرد  دنناشکیم  منهجب  ار  راّفک  جوف  جوف  ددرگیم و 

راد تشهب  هک  دنهدیم  تراشب  ار  اهنآ  زین  دنیوگیم و  تیحت  مالـس و  هدومن و  لابقتـسا  ار  نانآ  نیمدختـسم  هکئالم  دننادرگیم و  تشهب 
. دوب دیهاوخ  نادیواج  نآ  رد  تمارک و 

راگدرورپ شیاتـس  دمحب و  نابز  دندیدرگ  تشهب  دراو  دنتفای و  تاجن  ربکا  عزف  زا  یتقو  نایتشهب  ُهَدعَو  انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  اُولاق  َو 
. دومرف ءاطع  امب  هجو  نسحاب  دوب  هداد  هدعو  امب  هچنآ  هک  دنیاشگیم  دوخ 

11 دلج نآرق -  ریسفت  رد  نافرعلا  www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


عیـسو نیمز  دنیوگ  نانتما  راهظا  شیاتـس و  دـمح و  ماقم  رد  نایتشهب  زین  َنِیِلماعلا و  ُرجَأ  َمِعنَف  ُءاشَن  ُثیَح  ِۀَّنَجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضرَألا  اَنَثَروَأ  َو 
. دینادرگ لقتنم  امب  ثراب  ِضرَألا ) َو  ِءامَّسلا  ِضرَعَک  اهُضرَع   ) هدومرف نآ  هعس  تشهب و  فصو  رد  هیآ  نآ  رد  هک  ار  تشهب 

ییاهنآ هدومرف  نیعم  منهج  رد  یلحم  تشهب و  رد  یلزنم  شتقلخ  ءادتبا  رد  رـشب  زا  يدرف  ره  يارب  دنوادخ  هک  هدیـسر  تایاور  ضعب  رد 
رد دوخ  لزنم  رب  هفاضا  نایتشهب  هک  تسا  هکنیا  داد  دـنهاوخ  نینمؤمب  ار  نانآ  تشهب  لزنم  دـندومن  مورحم  تداعـس  هکنیا  زا  ار  دوخ  هک 

. دنربیم ثراب  ار  یقاب  لزنم  تشهب 

242 هحفص : 
نایب تمایق و  عاضوا  ییایربک  تاذ  هکنآ  زا  سپ  ِّقَحلاـِب  مُهَنَیب  َیُِـضق  َو  مِهِّبَر  ِدـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ِشرَعلا  ِلوَح  نِم  َنیِّفاَـح  َۀَِـکئالَملا  يََرت  َو 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر - دوخ  تلزنم  ماقمب و  هراشا  هدومرف  نایب  ار  نیقتم  ياهتمعن  تشهب و  ۀّنج و  نیرفاک و  باذـع  هجنکش و 
وت يارب  قیاقح  مامت  تقو  نآ  ٌدیِدَح ) َموَیلا  َكُرَصَبَف   ) دوب دهاوخ  نینمؤم  زا  نیقتم  نینمؤم و  ماقم  قوف  وت  ماقم  هک  دیامنیم  مّلـس  هلآ و 

عاونا و مامت  زین  یهلا و  لدـع  نازیم  تواضق و  هاگداد  یگنوگچ  نیبرقم و  هکئالم  ندومن  شیاتـس  دـمح و  شرع و  نیلماـح  شرع و  زا 
. دید یهاوخ  نایعب  ار  اهنآ  وت  ددرگیم و  رهاظ  وت  يارب  العا  ملاع  تادوجوم  هکئالم و  ماسقا 

ار هعیبطلا  قوف  اـم  ملاـع  لد  مشچب  ناـشتیالو  ماـقم  راـبتعاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاـخ  یبن  اـصوصخم  ناربمیپ  اـیند  رد  هچ  رگا 
نآ تفرعم  لامک  تسا  هدرپ  رـشق و  تعیبط  ملاع  نوچ  نکل  دندرگیم  یحو  دروم  اهنآ  طسوتب  دـنراد و  لماک  طابترا  اهنآ  اب  دـنرگنیم و 

. دومن دهاوخ  روهظ  زورب و  تمایق  رد  ناراوگرزب 
زا دننکیم  هیزنت  مه  ار  وا  ینعی  دنیامنیم  حـیبست  لاق  لاح و  نابزب  ار  دوخ  راگدرورپ  نینمؤم  مه  هکئالم و  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َلِیق  َو 

ءالآ ینسح و  تافص  مامتب  فصتم  لاعتم  تاذ  هک  دنیامنیم  راهظا  ینعی  دننکیم  دیمحت  مه  دشابیم و  تانکمم  رد  هک  یـصقن  تفـص  ره 
. دشابیم وکین 

243 هحفص : 

نمؤملا ةروس 

هراشا

ۀیکم یه  ۀیآ و  نونامث  سمخ و 

ات 16] تایآ 1  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ام ( 3  ) ُریِـصَملا ِهَیلِإ  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ِلوَّطلا ال  ِيذ  ِباقِعلا  ِدـیِدَش  ِبوَّتلا  ِِلباق  َو  ِبنَّذـلا  ِِرفاـغ  ( 2  ) ِمِیلَعلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباتِکلا  ُلـیِزنَت  ( 1  ) مح

(4  ) ِدالِبلا ِیف  مُُهبُّلَقَت  َكرُرغَی  الَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی 
َفیَکَف مُُهتذَخَأَف  َّقَحلا  ِِهب  اوُضِحُدِیل  ِلِطابلِاب  اُولَداج  َو  ُهوُذُـخأَِیل  مِِهلوُسَِرب  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  تَّمَه  َو  مِهِدـَعب  نِم  ُبازحَألا  َو  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَـک 

َنوُحِّبَُـسی َُهلوَح  نَم  َو  َشرَعلا  َنوـُلِمحَی  َنیِذَّلا  ( 6  ) ِراـّنلا ُباحـصَأ  مُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  تَّقَح  َِکلذَـک  َو  ( 5  ) ِباقِع َناک 
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َباذَع مِِهق  َو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیِذَِّلل  رِفغاَف  ًاملِع  َو  ًۀَمحَر  ٍءیَش  َّلُک  َتعِـسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفغَتـسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  َو  مِهِّبَر  ِدمَِحب 
ُمِِهق َو  ( 8  ) ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  مِِهتاّیِّرُذ  َو  مِهِجاوزَأ  َو  مِِهئابآ  نِم  َحَلَص  نَم  َو  مُهَتدَعَو  ِیتَّلا  ٍندَع  ِتاّنَج  مُهلِخدَأ  َو  انَّبَر  ( 7  ) ِمیِحَجلا

(9  ) ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ُهَتمِحَر  دَقَف  ٍِذئَموَی  ِتائِّیَّسلا  َِقت  نَم  َو  ِتائِّیَّسلا 
ِنیَتَنثا اَنَتیَیحَأ  َو  ِنیَتَنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق  ( 10  ) َنوُرُفکَتَف ِنامیِإلا  َیلِإ  َنوَعُدت  ذِإ  مُکَـسُفنَأ  مُِکتقَم  نِم  ُرَبکَأ  ِهّللا  ُتقََمل  َنوَداُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ِرِیبَکلا ِِّیلَعلا  ِهِّلل  ُمکُحلاَف  اُونِمُؤت  ِِهب  كَرـُشی  نِإ  َو  ُمترَفَک  ُهَدـحَو  ُهّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَأـِب  مُِکلذ  ( 11  ) ٍلِیبَس نِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  لَهَف  اِنبُونُذـِب  انفَرَتعاَف 

َهِرَک وـَل  َو  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللا  اوُعداَـف  ( 13  ) ُبِیُنی نَم  ّـالِإ  ُرَّکَذَـتَی  اـم  َو  ًاـقزِر  ِءاـمَّسلا  َنِم  مَُـکل  ُلِّزَُنی  َو  ِِهتاـیآ  مُـکیُِری  يِذَّلا  َوُـه  ( 12)
(14  ) َنوُِرفاکلا

مُهنِم ِهّللا  یَلَع  یفخَی  َنوُزِراب ال  مُه  َموَی  ( 15  ) ِقالَّتلا َموَی  َرِذُنِیل  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم  یلَع  ِهِرمَأ  نِم  َحوُّرلا  یِقُلی  ِشرَعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر 
(16  ) ِراّهَقلا ِدِحاولا  ِهِّلل  َموَیلا  ُکلُملا  ِنَِمل  ٌءیَش 

244 هحفص : 

همجرت

رازه و تسا و  هیآ  ود  داتـشه و  نایرـصب  ددع  رد  هیآ و  راهچ  داتـشه و  نایندم  ددع  رد  هیآ و  جـنپ  داتـشه و  نایفوک  ددـعب  نمؤم  هروس 
تسا فرح  تصش  دصهن و  رازه و  راهچ  هملک و  هن  دون و  دصکی و 

صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخب  یتسه  دزیا  مانب 
( محب  ) مسق

(2  ) تسا يزیچ  رهب  ملاع  رهاق و  بلاغ و  هک  تسا  ییادخ  بناج  زا  هدش  هداتسرف  نآرق  هک 
نآ ( 3  ) دوب دهاوخ  راوشد  تخـس و  ناراکهانگ ) رب   ) وا باذع  هبوت و  هدننک  لوبق  هانگ و  هدنزرمآ  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـش  هداتـسرف  و 

(4  ) تسا وا  يوسب  يزیچ  ره  تشگزاب  وا و  رگم  تسین  یهلا  تسا و  ناوارف  تمعن  بحاص  هک  ییادخ 
بیرف ار  وت  اهرهـش  رد  نانآ  ندـیدرگ  ص )  ) دّـمحم يا  سپ  دـندیدرگ  رفاک  هک  یناسک  رگم  دـننکیمن  ار  یهلا  تایآ  راکنا ) و   ) هلداجم

(5  ) دهدن
بیذکت ار  ناشربمیپ  زین ) نانآ   ) دندوب حون  موق  زا  سپ  هک  دـنچ  یهورگ  دـندومن و  بیذـکت  ار  حون  تلاسر  حون  موق  شیرق ) زا   ) شیپ

ناربمیپ اب  لطابب  هک  دنتشاد  دصق  نینچ  یهورگ  ره  دندومن و 

245 هحفص : 
(6  ) باذع باقع و  اهنآ  يارب  دوب  هنوگچ  سپ  متفرگ  ار  نانآ  ناشلمع  شاداپب  و   ) دننادرگ لطاب  ار  قح  ناشلمعب  هکنآ  ات  دنیامن  لادج 

(7  ) دنشتآ نارای  نانآ  هک  دندیدرگ  رفاک  هک  ییاهنآ  هراب  رد  وت  راگدرورپ  مکح  هدیدرگ  ققحم  روط  نیمه  و 
شزرمآ بلط  دنراد و  نامیا  واب  ار و  دوخ  راگدرورپ  دنیامنیم  شیاتس  حیبست و  یگمه  دنشرع  فارطا  هک  ییاهنآ  یهلا و  شرع  نیلماح 

ار یناسک  زرمایب  هتفرگ ) ار  يزیچ  ره  و   ) تسا عیـسو  وت  ملع  تمحر و  ام  راگدرورپ  دنیوگ )  ) دناهدروآ نامیا  هک  یناسک  يارب  دنیامنیم 
(8  ) رادزاب ار  منهج  باذع  نانآ  زا  دناهدیدرگ و  راپسهر  وت ) ياضر   ) هار رد  دندومن و  هبوت  هک 

ناشجاوزا ناشناردپ و  زا  ياهداد و  هدعو  نانآب  هک  یتشهب  نآ  نادرگ  لخاد  ندع  تشهب  رد  ار  اهنآ  اراگدرورپ  دـنیوگ ) شرع  نیلماح  )
(9  ) يراکتسرد بلاغ و  وت  هک  اریز  نادرگ  اهنآب  قحلم  دنراد  تیحالص  هک  ییاهنآ  ناشنادالوا  و 
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ياهدرک و محر  واب  تمایق ) زور   ) زور هکنیا  رد  اتقیقح  يرادزاب  هانگ  زا  ایند  رد  ار  يو  وت  هک  سک  ره  رادزاب و  دـب  لاـمعا  زا  ار  اـهنآ  و 
(10  ) گرزب زوف  تسا  نیمه 

اب امـش  ینمـشد  زا  تسا  رتگرزب  ادخ  اب  ینمـشد  دنیوگ ) نانآب  هکئالم   ) ادخ ینمـشدب  دنوشیم  هدناوخ  دندش  رفاک  هک  یناسک  اققحم  و 
(11  ) دیدیدرگ رفاک  نامیاب و  دیدش  توعد  امش  هک  اریز  ناتدوخ 

هار ام  يارب  ایآ  سپ  میئاـمنیم  فارتعا  دوخ  ناـهانگب  اـم  يدـینادرگ و  هدـنز  راـب  ود  يدـناریم و  راـب  ود  ار  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگ  راـفک 
(12  ) تسه یجورخ 

وا اب  هاگ  ره  دیدشیم و  رفاک  هناگی  يادخ  شتسرپ )  ) يوسب دیدشیم  هدناوخ  یتقو  هک  امش ) لمع  يازج   ) تسا هکنیا  دوشیم  هتفگ  اهنآب 
(13  ) تسا راوگرزب  هبترم و  دنلب  هک  تسا  ییادخ  نآب  صوصخم  امش  نیب  يرواد  سپ  دیدروآیم  نامیا  دشیم  هداد  رارق  کیرش 

یسک رگم  ددرگیمن  رکذتم  دروآیم و  دورف  نامسآ  زا  ار  امش  يزور  دنایامنیم و  امـشب  ار  دوخ  تایآ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نآ  ادخ 
(14  ) دیامن تشگزاب  هک 

هتـشاد هارکا  نیرفاک  هچ  رگا  دیـشاب  هدینادرگ  صلاخ  وا  يارب  ار  نید  هک  یلاح  رد  ار  ادخ  دـیناوخب  هک  هدومن ) رـشب  دارفا  مامتب  باطخ  )
(15  ) دنشاب

شرع بحاص  تاجرد و  هدننکدنلب  هک  ار ) ییادخ  دیناوخب  )

246 هحفص : 
مهب دـسج  ناج و  هک  يزور  زا  دـناسرتب  ار  مدرم  هکنآ  اـت  دـهاوخب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  یـسک  ره  رب  دـنکفایم  ار  حور  دوخ  رماـب  تسا 

(16  ) دنسر
يارب تنطلـس  کلم و  زور  نآ  رد  دـنامیمن  یفخم  ادـخ  رب  يزیچ  اهنآ  زا  ددرگ و  رهاظ  زراـب و  يزیچ  ره  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  نآ  و 

(17  ) تسا راهق  دحاو  يادخب  صوصخم  تسا  یک 

تایآ حیضوت 

هراشا

« مح »

« مح  » هیجوت رد  نیرسفم  نانخس 

زا یمسا  ره  یلاعت و  قح  ءامسا  زا  تسا  یمسا  مح »  » هک هدرک  تیاور  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  همرکع  - 1
. وا نئازخ  ياهدیلک  زا  تسا  يدیلک  هّللا  ءامسا 

لاغتشا ردقب  ینعی  ددرگیم  دیدپ  یتبسانم  مسا  نآ  وا و  نیب  ددرگ  لوغشم  یهلا  ءامـسا  زا  یمـساب  هک  یـسک  هدش  لقن  ءافرع  ضعب  زا  و 
لولدـم مسا و  نیب  تقو  نآ  ددرگیم  يوق  تبـسانم  مسا  نآـب  لاغتـشا  ترثکب  ددرگیم و  رهاـظ  شحور  شّرـس و  نیب  یتبـسانم  مسا  نآـب 

رب شدادعتـسا  ردقب  دیامنیم و  یلجت  وا  رب  یلاعت  قح  مسا  نآ  هبترم  زا  ماگنه  نآ  رد  دیدرگ  دـهاوخ  دـیدپ  يرگید  تبـسانم  نآ  یقیقح 
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. تسا مظعا  مسا  یهلا  ءامسا  زا  کی  ره  اتقیقح  دهاوخب و  هک  ار  هچنآ  دیامنیم  هضافا  يو 
. دوریم رامشب  ادخ  ياهمان  نیرتگرزب  زا  تسا و  مظعا  هّللا  مسا  مح  - 2 نایبلا ) حور  )

، کلم نانح ، ظیفح ، ظفاح ، میکح ، قح ، یح ، دماح  دیمح ، لثم  دشاب  میم  ای  ءاح  نآ  لوا  هک  تسا  ییامـسا  دیلک  مح  - 3 سابع ) نبإ  )
زا یبارعا  کی  يزور  دـیوگ  هک  تسا  سنا  تیاور  لوق  هکنیا  دـیؤم  دـنیوگ  و  نانم ، نمیهم ، زعم ، دـیعم ، ءدـبم ، دـیجم ، کلام ، کیلم ،
. تسا اههروس  حیتافم  ءامسا و  يدابم  دومرف  تسین  ام  تغل  رد  هک  تسیچ  مح  هک  دومن  لاؤس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 

ردقم و دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  هچنآ  ینعی  نئاک  وه  ام  یضق  مح  ینعم  - 4

247 هحفص : 
. هدیدرگ تباث 

هلا ال   ) دیوگب بلق  صولخ  زا  دریگب و  هانپ  واب  هک  ار  یـسک  دنکن  باذع  هک  شکلم  شملحب و  هدومن  دای  مسق  یلاعت  يادخ  - 5 یبلک ) )
(. هّللا الا 

درگ لاوز  ءاـنف و  هک  وا  تیکلاـمب  تسا  ءاـمیا  میم  و  دوـب ، دـهاوخ  تباـث  قـح و  وا  مکح  هک  تـسا  یلاـعت  قـح  مـکحب  هراـشا  ءاـح  - 6
. دیدرگ دهاوخن  وا  تمظع  لالج و  تاقدارس 

نآ مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  مسا  نمحر و  مسا  طسو  رد  تسا  فرح  ود  میم ، ءاح و  هک  هدش  لقن  نادنمـشناد  ضعب  زا  - 7
داـی مسق  یلاـعت  قح  ینعی  دربن  نآـب  یپ  لـسرم  یبن  برقم و  کـلم  چـیه  تسا و  وا  بیبح  یلاـعت و  يادـخ  نیب  هک  تسا  يّرـسب  هراـشا 

. هدمآ دورف  یلاعت  يادخ  فرط  زا  سنا ) ّنج و  ینعی   ) نیلقث يارب  نآرق  هک  تسا  مسا  ود  نیب  هک  فرح  ود  ّرسب  دنکیم 
تاهباشتم زا  اههروس  لئاوا  رد  ءاجه  فورح  نوچ  نکل  هدـش ، لقن  نیرـسفم  زا  هک  يرگید  تاهیجوت  زا  اهنیا  ریغ  و  نیقداـصلا ) جـهنم  )

. تسا یلوا  ملعلا  یف  نیخسار  ادخب و  ار  نآ  ملع  ندومن  لوحم  دوریم  رامشب  نآرق 
دورف راکتـسرد  بلاغ  ردـتقم  يادـخ  بناج  زا  نآرق  هکنیا  هک  دـنکیم  داـی  مسق  محب )  ) لاـعتم تاذ  ِمِیلَعلا  ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباـتِکلا  ُلـیِزنَت 

. هدمآ
هک اناد  ملاع  بلاغ  ردـتقم  يادـخ  بناج  زا  هکلب  تسا  يرـشب  تسد  هتخادرپ  هدـش و  هتخاس  نآرق  تایآ  هک  دوشن  نامگ  هکنیا  هب  هراشا 

. هدمآ دورف  هدومن  هطاحا  تادوجوم  ياههرذ  مامتب  وا  ملع 
لالج و فاصوا  زا  تفـص  دـنچ  الاب  هیآ  ود  هکنیا  رد  ُریِـصَملا  ِهَیلِإ  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ِلوَّطلا  ِيذ  ِباـقِعلا  ِدـیِدَش  ِبوَّتلا  ِلـِباق  َو  ِبنَّذـلا  ِِرفاـغ 

بولغم هک  تسا  یبلاغ  ِهِدابِع ) َقوَف  ُرِهاقلا  َوُه   ) تسا رهاق  بلاـغ و  يادـخ  فرط  زا  نآرق  لوزن  زیزع - دهدیم 1 - هئارا  ار  دوخ  ییایربک 
دیامن روهقم  ار  وا  دناوتن  يدحا  هک  تسا  يرهاق  دش  دهاوخن 

248 هحفص : 
. دشابیمن روصتم  وا  يارب  يدن  دض و  اتمه و  هک  تسا  يدوجوم  هناگی 

دش دهاوخن  تفای  نیمز  اهنامسآ و  رد  يزیچ  دنرادیدپ  هشیمه  وا  يروضح  ملع  رد  نیرخآ  نیلوا و  تادوجوم  یمامت  هک  تسا  ملاع  - 2
رد تسا ) باقعلا  دیدش  - ) دشخبیم 4 ار  ناهانگ  هورگ  هورگ  ینامیـشپ  هبوت و  کیب  تسا  بونذـلا  رافغ  دـشاب 3 - بئاغ  وا  ملع  زا  هک 

. تسا ماقتنالا  دیدش  بضغ  عقوم  رد  ءاهتنایب و  وا  ناسحا  لذب و  ششخب  عقوم 
تفص زا  يرگید  تمحر و  تفص  زا  یشان  یکی  دنـشابیمن  مه  دض  عقاو  رد  دیامنیم و  مه  دض  رهاظب  هک  تفـص  ود  هکنیا  هیآ  هکنیا  رد 

هک تسا  هکنیا  دـشاب  ءاجر  فوخ و  نیب  هشیمه  یتسیاب  هدـنب  نوچ  ماقتنا و  عقوم  رد  تازاجم  هبوت  دروم  رد  شـشخب  دوب  دـهاوخ  لدـع 
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تمحر زا  هانگ  ترثک  زا  هن  نازرل  وا  بضغ  زا  مه  دشاب و  شوخ  لد  یهلا  تمحر  زا  مه  هکنیا  ات  هتخادنا  مه  تشپ  ار  تفـص  ود  هکنیا 
. دوش رورغم  تدابع  زا  هن  ددرگ و  سویأم  ادخ 

لامج لالج و  تافص  مامتب  فصتم  هک  امش  يادخ  تسا 6 - ناوارف  ینالوط و  ياهـششخب  اهتمحر و  اهتمعن و  بحاص  لوطلا ) يذ  - ) 5
الا هلا  هدـحو ال   ) دوب دـهاوخن  وا  زج  ياهدـننیرفآ  هلآ و  درادـن و  يدـننام  لثم و  ریظن و  کیرـش و  تسا  اتکی  یکی و  تسا و  ییایربک  و 

(. وه
تادوجوم ییاغ  تلع  هدروآ  دوجو  هصرعب  مدع  متک  زا  ار  تادوجوم  همه  دوخ  تینادرفب  هک  تسا  وا  یلعاف  ءدـبم  هک  يروط  نامه  - 7

. دوب دهاوخ  وا  يوسب  تادوجوم  همه  تشگزاب  تسا و  وا  مه 
هّللا الا  هلا  ال  امرک ، لوطلا  يذ  الدع ، باقعلا  دیدش  ادعو ، بوتلا  لباق  الضف  بنذلا  رفاغ   ) هدومن ینعم  نینچ  ار  هیآ  نادنمشناد  زا  یـضعب 

. ادرف ریصملا  هیلا 
َو ُرِهاّظلا  َو  ُرِخآلا  َو  ُلَّوَألا  َوُه   ) دوب دهاوخ  تادوجوم  ییاغ  تلع  مه  اهنآ و  هیقبم  تلع  مه  ءایشا و  هدجوم  تلع  مه  لاعتم  تاذ  هصالخ 

ددرگیم و دیدپ  وا  زا  هتفرگ  ماجنا  وا  تردق  تسدب  زین  نآ  ياقب  هدیدرگ و  دیدپ  وا  تمحر  زا  زیچ  همه  ُنِطابلا )

249 هحفص : 
(. یهَتنُملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  یعجرلا  کیلا  و  ( ) دیعملا ءدبملا و  وه   ) دباییم همتاخ  وا  يوسب 

ددرگیم عقاو  قیرط  ود  زا  یکیب  ینآرق  تایآ  رد  وگتفگ  هلداجم و  ِدالِبلا  ِیف  مُُهبُّلَقَت  َكرُرغَی  الَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی  ام 
دعب هیآ  رد  هچنانچ  دشاب  نآرق  تجح  لاطبا  ادـخ و  رون  ندرک  شوماخ  يراکهطلاغم و  نیکرـشم  رافک و  ضرغ  هک  لطابب  هلداجم  یکی 

. تسا نآرق  تیناقح  ندینادرگ  لطاب  قح  لها  اب  عازن  لادج و  زا  رافک  ضرغ  ینعی  َّقَحلا ) ِِهب  اوُضِحُدِیل  ِلِطابلِاب  اُولَداج  َو   ) هدومرف
نیب یعازن  لادج و  نآرق  تیناقح  لصا  رد  هک  تسا  تایآ  رد  هجردنم  زومر  یناعم و  فشک  تالکشم و  لح  رد  ءاملع  يوگتفگ  رگید 
لوا ینعمب  فرـصنم  هیآ  اعطق  دوریم و  رامـشب  تادابع  تاعاط و  نیرتگرزب  زا  نآ  تسا و  نآ  قیاقح  طابنتـسا  طقف  دوب  دـهاوخن  نینمؤم 
رذـع ار  نآ  دـنیامن و  لطاب  ار  نآرق  دوخ  نامگب  هکنآ  ات  دـندرکیم  تایآب  عجار  رافک  هک  تسا  یلادـج  ثحب و  نآ  دـیدرگ و  دـهاوخ 

. دنهد رارق  دوخ 
تاملک ناشدساف  تاملکب  دنهاوخیم  رافک و  رگم  دـننکیمن  هلداجم  تایآ  رد  هک  دـهدیم  ربخ  دوخ  لوسرب  یلاعت  دـنوادخ  هک  دوب  هکنیا 

. تسا تلهم  ياج  اجنیا  يروخب  بیرف  اهرهش  رد  نانآ  تکرح  تعرس  توقب و  وت  دیابن  دنناشوپب و  ار  یحو 
َفیَکَف مُُهتذَخَأَف  َّقَحلا  ِِهب  اوُضِحُدِیل  ِلِطابلِاب  اُولَداج  َو  ُهوُذُـخأَِیل  مِِهلوُسَِرب  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  تَّمَه  َو  مِهِدـَعب  نِم  ُبازحَألا  َو  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَـک 

حون موق  لثم  ناگتشذگ  تعامج  دناهدمآرب  وت  اب  عازن  ءاذیا و  ماقم  رد  رافک  نیکرـشم و  هک  يروط  نیمه  یمارگ  لوسر  يا  ِباقِع  َناک 
اب تلاسر  رما  رد  دنیامن و  تیذا  دـنریگب و  ار  دوخ  نالوسر  هک  هتـشامگ  هکنیا  رب  تمه  هک  دـندوب  نینچ  زین  نانآ  نآ  زا  دـعب  یهورگ  و 

تفرگ و باذعب  ار  اهنآ  ادخ  دندوب  نینچ  نوچ  دننادرگ  لطاب  ار  اهنآ  تازجعم  یناقح و  تاملک  هکنآ  ات  دـندومنیم  راکنا  لادـج و  اهنآ 
. تفرگ ارف  ار  رافک  یتقو  یهلا  باذع  دوب  دهاوخ  هنوگچ 

ِراّنلا ُباحصَأ  مُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِملَک  تَّقَح  َِکلذَک  َو 

250 هحفص : 
مکح دندیدرگ  رفاک  هک  ییاهنآ  وت  تما  رب  روط  نیمه  هدیدرگ  ققحم  تباث و  باذع  ناشرفک  رثا  رد  هتشذگ  مما  رب  هک  يروط  نیمه  و 

. هدیدرگ ررقم  تباث و  باذع 
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تفلاخم ءایلواب و  متس  تیذا و  ناربمیپ و  تازجعم  راکنا  یهلا و  تایآ  راکنا  هلداجم و  رفک و  ددرگیم  باذع  ببس  هچنآ  هکنیا  هب  هراشا 
باذـع رد  همه  دوب  دـهاوخن  اهیدـعب  نیـشیپ و  ناـمدرم  نیب  یقرف  باذـع  مکح  هکنیا  رد  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  اـب 

. دوب دنهاوخ  يواسم 
رِفغاَف ًاملِع  َو  ًۀَمحَر  ٍءیَش  َّلُک  َتعِسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفغَتسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  َو  مِهِّبَر  ِدمَِحب  َنوُحِّبَُسی  َُهلوَح  نَم  َو  َشرَعلا  َنُولِمحَی  َنیِذَّلا 

مامت رب  طیحم  هک  تسا  یمیظع  مسج  شرع  دـنیوگ  دـنمان  شرع  ار  یتنطلـس  تخت  ِمیِحَجلا  َباذَـع  مِِهق  َو  َکَـلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوباـت  َنیِذَِّلل 
تخت يوَتـسا ) ِشرَعلا  یَلَع  ُنمحَّرلا   ) یلاـعت هلوـق  رد  نمحر  شرع  زا  دوـصقم  تسا  قـقحم  رهاـظ و  هچناـنچ  نکل  هدـیدرگ  تادوـجوم 

. دوب دهاوخ  تاینامسج  مسج و  زا  هزنم  لاعتم  تاذ  هک  اریز  تسین  ینامسج 
هتفرگارف و ار  تادوجوم  یمامت  هک  دشاب  وا  تمحر  لومش  تانکمم و  رب  وا  ءالیتسا  هیملع و  هطاحاب  هراشا  نامحر  شرع  زا  ضرغ  دیاش 
دوب و دـنهاوخ  ادـخ  تامولعم  نیلماح  تادرجم  ملاع  رد  نانآ  هک  دـنمان  نایبورک  ار  نانآ  هک  دـنامظعا  هکئالم  شرع  نیلماح  زا  دوصقم 

قح هیملع  هطاـحا  نمحرلا  شرع  زا  دوصقم  هکنیا  رب  اـنب  اریز  هدـیدرگ  يوطنم  هیآ  دوخ  رد  هک  تسا  ياهلمج  یکی  ینعم  هکنیا  رب  لـیلد 
هک تسا  نینچ  شرع  نیلماح  ياهاعد  هلمج  زا  هک  تسا  هکنیا  دوب  دـنهاوخ  وا  تاقولخم  تامولعم و  نیلماح  شرع  نیلماح  دـشاب  یلاعت 

دنـشابیم ادـخ  تامولعم  نیلماح  نانآ  نوچ  هتفرگ و  ارف  ار  تادوجوم  همه  وت  تمحر  ملع و  ام  راگدرورپ  دـنیوگ  یلاعت  قح  فاصوا  رد 
. دیامنیم فیصوت  تمحر  ملع و  هطاحاب  ار  وا  هک  تسا  هکنیا 

َنُولِمحَی َنیِذَّلا   ) یلاعت هلوق  هدومرف  هک  دیامنیم  لقن  ع )  ) رفعج یبا  زا  وا  رباج و  زا  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  یتیاور  هیجوت  هکنیا  دیؤم  و 
ص)  ) هّللا لوسر  ینعی  َشرَعلا )

251 هحفص : 
. دنشابیم ادخ  ملع  نیلماح  اهنیا  هک  وا  زا  دعب  ءایصوا  و 

درگ رد  هک  وا  ءایصوا  وا  زا  سپ  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  یبن  لوا  هبترم  رد  شرع  لماح  تیاور  هکنیا  رب  انب  و  نایاپ ) )
. هدیدرگ ذخا  ص )  ) مرکا یبن  ملع  همشچ  رس  زا  ناشملع  دنشرع و 

تمحر و هعـس  تینادحو و  تیبوبرب و  دنیامنیم و  شیاتـس  یکاپب  ار  ادـخ  امامت  نیبرقم  ءایلوا  نیلـسرم و  ءایبنا  نیبرقم و  هکئالم  هصالخ 
نینمؤم هراب  رد  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  دننکیم  شزرمآ  بلط  دنیامنیم و  فارتعا  قیدـصت و  وا  تیدمرـس  هطاحا  یلزا و  ملع 

نانآ منهج  باذع  زا  دندیدرگ و  قح  هار  قیرط و  وریپ  دندومن و  وت  يوسب  تشگزاب  هبوت و  هک  ار  یناسک  زرمایب  ایادخ  هک  دـننکیم  ءاعد 
. راد زاب  ار 

زا ناشیاهرس  هتفرگ و  رارق  نیمز  نیرخآ  هقبط  رد  شرع  هلمح  ياپ  هک  هدومن  لقن  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  زا  هرسیم 
شیپ رد  رس  یهلا  سرت  تیاغ  زا  دنعوشخ و  عوضخ و  رد  هشیمه  هتفر و  نوریب  نیمز  یحاون  فارطا و  زا  ناشیاهتسد  هتـشذگ و  نامـسآ 

. دننکیمن الاب  مشچ  الصا  هتخادنا و 
فانصا رد  ادخ و  تاقولخم  رد  دینکن و  رکف  ادخ  تاذ  رد  هدومرف  هک  دننکیم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  زین  و 

هتفرگ رارق  متفه  نیمز  رد  وا  مدق  ود  ره  تسا و  وا  شود  رب  شرع  زا  ياهشوگ  تسا و  لیفارسا  ناگتشرف  زا  یکی  هک  دیئامن  رکف  هکئالم 
زا رتمک  يو  هثج  ایوگ  هک  دنکیم  ینتورف  درامشیم و  ریقح  ار  دوخ  نانچ  یلاعت  قح  تمظع  لباقم  رد  هتفر و  نوریب  نامـسآ  زا  وا  رـس  و 

نامسآ لها  زا  متفه  نامسآ  لها  دنرتعضاخ و  نامسآ  تفه  لها  زا  شرع  هلمح  هکنیا  دیامنیم و  دشاب  کشجنگ  زا  رتکچوک  هک  یغرم 
. لوا نامسآ  ات  روط  نیمه  رتكانسرت و  مجنپ  زا  مشش  رتعضاخ و  مشش 

هعـس تردـق و  ملع و  ثیح  زا  شرع  نیلماـح  هکئـالم  هک  دومن  هدافتـسا  ناوـتیم  ثیدـح  ود  هکنیا  زا  ریبـک ) ریـسفت  نیقداـصلا و  جـهنم  )
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دنهاوخ دوخ  نود  ام  تاقولخم  بتارم  مامت  عماج  یعیبط و  يداـم و  تادوجوم  ماـمت  قوف  تردـق  تّوق و  تمظع و  لاـمک و  يدوجو و 
اهنآ تردق  ملع و  دوب و 

252 هحفص : 
. دنقئالخ روما  ماجنا  رب  فظوم  هدیدرگ و  تانئاک  رب  طیحم 

دروم رد  نینمؤم  نوچ  ُمیِکَحلا  ُزیِزَعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  مِِهتاّیِّرُذ  َو  مِهِجاوزَأ  َو  مِِهئابآ  نِم  َحَلَـص  نَم  َو  مُهَتدَعَو  ِیتَّلا  ٍندَع  ِتاّنَج  مُهلِخدَأ  َو  انَّبَر 
هکئالم هک  تسا  هکنیا  دوب  دنهاوخ  ادخ  نانمـشد  نمـشد  ادخ و  ناتـسود  ناراد  تسود  هکئالم  دنـشابیم و  وا  فطل  رظن  ادـخ و  تمحر 

ریبدـت زا  یتمـسق  رادهدـهع  کی  ره  هک  دـشاب  لیئارزع  لیفارـسا ، لیئاکیم ، لیئاربج ، برقم  کلم  راهچ  دوصقم  دـیاش  هک  شرع  نیلماح 
نیعباـت و حاورا و  ضباـق  لـیئارزع  روص ، لـماح  لیفارـسا  قیـالخ ، قازرا  رادهفیظو  لـیئاکیم  یحو ، لـماح  لـیئاربج  دنـشابیم  قلخ  روما 

لخاد ار  نینمؤم  ام  راگدرورپ  دنیوگ  هک  تسا  هکنیا  اهنآ  ياهاعد  هلمج  زا  دـننکیم  ترفغم  بلط  ءاعد و  نینمؤم  هراب  رد  اهنآ  نایفارطا 
تمحر فاطلا و  دـیزم  يارب  ياهداد و  هدـعو  اهنآب  هک  یتمارک  راد  نامه  دـشاب  نانآ  هاگـشمارآ  هاـگتماقا و  هک  ندـع  تشهب  رد  نادرگ 

رهاـق و بلاـغ و  وـت  هک  اریز  ناـشنادالوا  اـهنز و  ناردـپ و  زا  دنـشاب  قیـال  هک  ییاـهنآ  زا  ار  اـهنآ  ناـسک  نادرگ  روـشحم  اـهنآ  اـب  دوـخ 
عوـکر هک  دندوجـس  رد  هشیمه  یـضعب  هدوـمرف  هکئـالم  عاوـنا  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  هغـالبلا  جـهن  رد  يراکتـسرد 

ياهتـسد دنــشرع و  نیلماـح  اـهنآ  دـنرادن و  ماـیق  تقوـچیه  هـک  دـناعوکر  رد  هـشیمه  یــضعب  دـناتیدحا و  ناـبرقم  ناـنیا  دـننکیمن و 
هتـسخ دوـخ  لـمع  زا  هک  دـنناگهدننک  حـیبست  هـشیمه  رگید  تعاـمج  دنـشرع و  فارطا  ناگدـننکفاوط  ماـقم  هـکنیا  دـنناگدزفص و 
باوخ هتشاذگ و  مه  يور  تسد  دناهداتـسیا و  شرع  فارطا  هکئالم  تشپ  هک  دوب  دنهاوخ  هکئالم  زا  فص  رازه  دص  نانآ  دندرگیمن و 

تسا و یناویح  تافـص  اهنیا  هک  اریز  دوشیمن  اهنآ  تدابع  عنام  دیدرگ و  دهاوخن  نانآ  ضراع  نایـسن  تلفغ و  اهلقع و  وهـس  اهمـشچ و 
نیلماح هکئالم  زاب  ُمیِظَعلا و  ُزوَفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ُهَتمِحَر  دَقَف  ٍِذئَموَی  ِتائِّیَّسلا  َِقت  نَم  َو  ِتائِّیَّسلا  ُمِِهق  َو  نایاپ )  ) دنهزنم ءاربم و  نآ  زا  هکئالم 

تمحر بلط  دننکیم و  ءاعد  نینمؤم  هراب  رد  شرع 

253 هحفص : 
دوخ تائیـس  ءازج  زا  تمایق  زور  رد  هک  یـسک  اریز  راد  ظوفحم  ییاطخ  هانگ و  ره  زا  دـناهدروآ  نامیا  هک  ییاـهنآ  ایادـخ  هک  دـنیامنیم 

زا هک  ددرگیم  وا  تمحر  لومـشم  یلاعت و  قح  فطل  رظن  دروم  تمایق  رد  یـسک  هکنیا  هب  هراشا  ددرگیم  وت  تمحر  دروم  دـنام  ظوفحم 
یمیحر تمحر  زا  راکهنگ  یـصاع  مدآ  هدـینادرگن  هانگب  هدولآ  ار  دوخ  لد  بلق و  دـشاب و  هدومن  يراددوخ  ایند  رد  ییاطخ  هاـنگ و  ره 

يادـخ وفع  ترفغم و  هکنآ  رگم  دـیدرگ  دـهاوخن  تمحر  لومـشم  تسا و  رود  تسا  يوقت  اب  نمؤم  نامدرم  صوصخم  هک  یلاـعت  قح 
. گرزب تاضویفب  هدش  زئاف  هدیدرگ  تمحر  لومشم  هک  یسک  نینچ  دریگ و  ارف  ار  يو  یلاعت 

هک شرع  نیلماح  هکئالم  هک  تسا  ياهبتر  ماقم و  هچ  نانآ  يارب  یلاعت  يادـخ  دزن  هک  دـننادب  ار  دوخ  ردـق  یتسیاـب  ناـمیا  اـب  صاخـشا 
املسم دنبلطیم و  اهنآ  يارب  تمحر  تداعس و  يزوریف و  ترفغم و  دننکیم و  اعد  نانآ  هراب  رد  دنوریم  رامـشب  توکلم  ناکـس  نیرتگرزب 

زا هک  مینکب  يراک  دـیاب  میدرگ  هکئالم  ياعد  لومـشم  هک  میهاوخب  رگا  ام  سپ  درادـن  ّدر  نانآ  ياـعد  دـنرهاط  كاـپ و  هکئـالم  نوچ 
. میئامن لمع  دوخ  نامیا  هفیظوب  دیاب  ینعی  میدرگ  بوسحم  یعقاو  نینمؤم 

دنیوگ نینچ  نیرـسفم  هیآ  حیـضوت  رد  َنوُرُفکَتَف  ِناـمیِإلا  َیلِإ  َنوَعدـُت  ذِإ  مُکَـسُفنَأ  مُِکتقَم  نِم  ُرَبـکَأ  ِهّللا  ُتقََمل  َنوَداـُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
میدیدرگن و ناربمیپ  عبات  ارچ  هک  دننک  باتع  هدومن و  تمالم  دوخ  سفن  اب  دننیبب  ار  ییاذک  باذـع  نآ  دـنزادنا و  منهجب  ار  رافک  یتقو 

ناتدوخ ياهسفن  اب  ناتدوخ  بضغ  زا  تسا  رتگرزب  امـش  اب  ادخ  بضغ  هک  دنیوگیم  نانآب  باذع  هکئالم  میدومنن  لمع  یهلا  ياهباتکب 
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. دیتشگیم رفاک  امش  دیبلطیم و  نامیا  يوسب  ار  امش  وا  هک  اریز 
هلوق ریظن  هیآ  هکنیا  رگید و  ضعبب  تبـسن  امـش  زا  یـضعب  بضغ  زا  تسا  رتگرزب  امـشب  تبـسن  ادخ  بضغ  زور  هکنیا  رد  رگید  هجوب  و 

: تسا یلاعت 
(. ًاضَعب مُکُضَعب  ُنَعلَی  َو  ٍضعَِبب  مُکُضَعب  ُرُفکَی  )

254 هحفص : 
دوخ راگدرورپب  دنیامنیم  هدـهاشم  ار  باذـع  یتقو  رافک  ٍلِیبَس  نِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  لَهَف  اِنبُونُذـِب  انفَرَتعاَف  ِنیَتَنثا  اَنَتیَیحَأ  َو  ِنیَتَنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق 

هک زورما  ام  يدینادرگ و  هدنز  ار  ام  هعفد  ود  يدیناریمیم و  ار  ام  هعفد  ود  هک  ییادخ  يا  دنیوگیم  هثاغتـسا  ماقم  رد  دندرگیم و  یجتلم 
. تسه ام  يارب  باذع  هکنیا  زا  یجورخ  هار  ایآ  میئامنیم  فارتعا  دوخ  هانگب  تسا  تمایق  زور 

تسا و لـجا  ماـگنه  اـیند  رد  لّوا  ندرم  هک  تسا  نیرـسفم  ضعب  زا  تسیچ  ندـش  هدـنز  هبترم  ود  ندرم و  هبترم  ود  زا  دوصقم  هکنیا  رد 
. دوب دهاوخ  تمایق  رد  ندش  هدنز  يرگید  تسا و  ربق  رد  ندش  هدنز  یکی  تایح  ود  لاؤس و  يارب  ربق  رد  ندش  هدنز  زا  دعب  مود  ندرم 

دندوب و ناردـپ  بالـصا  رد  هفطن و  هک  تسا  یتقو  نآ  لوا  ندرم  زا  دوصقم  هک  دـننکیم  لقن  نینچ  كاحـض  هداتق و  سابع و  نبإ  زا  و 
یلاعت هلوق  ریظن  هیآ  هکنیا  تسا و  ءازج  يارب  ترخآ  تایح  لمع و  يارب  لوا  یناگدـنز  تسا و  اـیند  هکنیا  یناگدـنز  زا  دـعب  مود  ندرم 

زا هدیسر  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  تسا  يرابخا  ضعب  قفاوم  لوا  لوق  نوچ  و  مُکایحَأَف » ًاتاومَأ  ُمتنُک  َو  ِهّللِاب  َنوُرُفکَت  َفیَک   » تسا
نِإ َو  ُمترَفَک  ُهَدـحَو  ُهّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَأـِب  مُِکلذ  ار  ربـق  لاؤس  عوقو  دـیامنیم  دـییأت  هیآ  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  تقیقحب  رتـکیدزن  تهج  هکنیا 

هکنیا يارب  امـش  باذع  ءالتبا و  دـنیوگیم  رافک  یهاوخ  رذـع  خـساپ  رد  باذـع  هکئالم  ایوگ  ِرِیبَکلا  ِِّیلَعلا  ِهِّلل  ُمکُحلاَف  اُونِمُؤت  ِِهب  كَرـُشی 
يارب هک  دیدش  هدناوخ  یتقو  دیدرک و  ضارعا  دـیدومن و  ءابا  دـیروآ  نامیا  هناگی  يادـخب  هک  دـندناوخ  ار  امـش  ناربمیپ  یتقو  هک  تسا 
يروط ره  هک  تسا  راوگرزب  هبترم و  دـنلب  يادـخب  صوصخم  مکح  زورما  دـیدومن و  لوـبق  دـیدروآ و  ناـمیا  دـیهد  رارق  کیرـش  ادـخ 

. دیامنیم باذع  دهاوخ  ارک  ره  دشخبیم و  دهاوخ  ارک  ره  دنکیم  مکح  شناگدنب  هراب  رد  دهاوخب 

255 هحفص : 
هدـمآ و رب  لاعتم  ءدـبم  لاوزیب  تاذ  یفرعم  ماقم  رد  هیآ  ُبِیُنی  نَم  اـّلِإ  ُرَّکَذَـتَی  اـم  َو  ًاـقزِر  ِءاـمَّسلا  َنِم  مَُکل  ُلِّزَُنی  َو  ِِهتاـیآ  مُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 

امشب ار  دوخ  هّیسفنا  هّیقافآ و  تایآ  هک  تسا  یسک  وا  هک  ار  قح  یناقح  دوجو  دنادرگیم  تباث  تسا  ندرب  رثؤمب  یپ  رثا  زا  هک  ّینا  لیلدب 
یناسک رگم  دندرگیمن  رکذتم  یناقح  راثآ  نیاب  دروآیم و  دورف  هریغ  ناراب و  باتفآ و  طسوتب  نامـسآ  زا  ار  امـش  يزور  دـنایامنیم و 

. دنیامنیم واب  تشگزاب  تسا و  قح  يوسب  ناشلد  يور  هک 
دیناوخب ار  ادخ  دیاهدومن  تشگزاب  ادخ  يوسب  هک  ییامـش  هک  هدومن  نینمؤمب  باطخ  َنوُِرفاکلا  َهِرَک  َول  َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللا  اوُعداَف 

ماقم رد  كرـشم  هک  دینادرگن  کیرـش  ار  يزیچ  ای  یـسک  ادـخ  اب  تدابع  رد  دـشاب و  صلاخ  ادـخ  يارب  امـش  لمع  نید و  هک  یلاح  رد 
. دنراد تهارک  یشور  نینچ  زا  نیکرشم  رافک و  هکنآ  ول  دیدرگ و  دیهاوخ  تدابع 

هدننک دنلب  وا  دروآیم  دورف  نامسآ  زا  ار  امش  يزور  دنایامنیم و  امشب  ار  دوخ  تردق  ياههناشن  هک  یسک  نآ  ِشرَعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدلا  ُعِیفَر 
. تسا میظع  شرع  بحاص  تاجرد و 

يالاب یـضعب  دینادرگ  عیفر  ار  ینامـسآ  تارک  تاقبط و  هک  دـشاب  اهنامـسآ  ندـیدرگ  دـنلب  تاجرد و  دـیاش  تاجرد  تعفر  زا  دوصقم 
َکِلت  ) رگید یـضعب  قوف  یـضعب  زین  نآ  دینادرگ  دنلب  ار  ءایلوا  ءایبنا و  تاجرد  هک  دـشاب  يونعم  تعفر  دـیاش  دیـسر و  شرعب  ات  یـضعب 
شرع مه  ددرگیم  لـماش  هدـش  هتفگ  هچناـنچ  شرع  زین  ددرگیم و  ینعم  ود  ره  لـماش  هیآ  قـالطا  و  ٍضَعب ) یلَع  مُهَـضَعب  اـنلَّضَف  ُلُـسُّرلا 
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. ار یهلا  تردق  ملع و  هطاحا  مه  ینامسج و 
ِهِدابِع نِم  ُءاشَی  نَم  یلَع  ِهِرمَأ  نِم  َحوُّرلا  یِقُلی 

حور هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

. هدومن لزان  ءایبنا  رب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  ره  نآرق و  یلوقب  - 1
اب نآ  قیال  هک  ار  یسک  ره  لد  دنکیم  هدنز  نآ  ءاقلاب  هک  تسا  یحو  - 2

256 هحفص : 
. مدینامهف ار  وا  ینعی  اذک ) هیلع  تیقلا   ) دوشیم هتفگ  هکنیا  لثم 

. دیدرگ لاسرا  ناربمیپ  رب  ادخ  رماب  هک  تسا  لیئربج  حور  زا  دوصقم  - 3
. تسا توبن  دوصقم  - 4

نامـسآ و لها  هک  يزور  زا  دناسرتب  دهد و  میب  ار  مدرم  هک  تسا  هکنیا  يارب  یلوقب  حور  لاسرا  ِقالَّتلا  َموَی  َرِذُنِیل  نایبلا ) عمجم  ریـسفت  )
. تسا تمایق  زور  نآ  ددرگ و  قحلم  ندبب  حور  ای  دندرگ  تفج  مه  اب  نیمز  لها 

هدـیدرگ یفخم  نآ  نومک  رد  هچنآ  تقیقحب و  يزیچ  ره  هک  تسا  يزور  تماـیق  زور  ٌءیَـش  مُهنِم  ِهّللا  یَلَع  یفخَی  ـال  َنوُزِراـب  مُه  َموَـی 
. ددرگیمن یفخم  اهنآ  زا  يزیچ  ادخ  رب  دیدرگ و  دهاوخ  رهاظ 

هّبنت دـیدهت و  يارب  تمایق  زورب  صاصتخا  تسا و  راکـشآ  وا  دزن  نطاب  رهاظ و  دوب  دـهاوخن  ناهنپ  ادـخ  رب  يزیچ  تقوچیه  رد  هکنیا  اـب 
. تسا

یلاعت قح  دزن  ناشلاوحا  ّلجـس  لامعا و  مامت  هک  دننیبیم  نیقیلا  نیعب  دـندرگیم و  انیب  مدرم  تقو  نآ  رد  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  دـیاش  و 
. دندوب تلفغ  رد  ایند  رد  هچ  رگا  تسا  فوشکم  رضاح و 

دندش عمج  مه  اب  نیرخآ  نیلوا و  یتقو  تمایق  زور  ینعی  قالت )  ) زور رد  هک  دهدیم  هئارا  نینچ  هیآ  ِراّهَقلا  ِدِـحاولا  ِهِّلل  َموَیلا  ُکلُملا  ِنَِمل 
کلم کلام  هک  تسا  ادخ  طقف  ءازج  زور  مکاح  هک  دننادیم  دندرگیم و  قحب  فراع  همه  نیرفاک  نیکرشم و  دش  هتشادرب  تلفغ  هدرپ  و 

ِهِّلل  ) دنیوگ قلخ  مامت  تسا  یک  يارب  زورما  تنطلـس  کلم و  هک  ددرگیم  دنلب  تیدحا  لالج  ردصم  زا  ییادـن  تقو  نآ  تسا  توکلم  و 
. تسا راهق  دحاو  يادخب  صوصخم  ِراّهَقلا ) ِدِحاولا 

هک تسا  لیفارـسا  روص  لوا  هخفن  نیب  نآ  هک  هدنامن  یقاب  ملاع  رد  يدـحا  رگید  هک  دـناهدومن  یعقوم  رب  لمح  ار  هیآ  نیرـسفم  ضعب  و 
ددرگیم و لحنم  ملاع 

257 هحفص : 
هک تسا  هدـنهد  خـساپ  دوخ  تسا و  ُکلُملا ) ِنَِمل  - ) هدـنیوگ دوخ  یلاعت  قح  تقو  نآ  رد  دـنیوگ  ددرگیم و  اپ  رب  تمایق  هک  مود  روص 

ءامسا زا  یکی  هک  ِقالَّتلا ) َموَی   ) یلاعت هلوق  زا  هک  اریز  دوب  دهاوخن  دعب  شیپ و  تایآ  قایـس  بسانم  يأر  هکنیا  نکل  ِراّهَقلا ) ِدِحاولا  ِهِّلل  )
( ُکلُملا ِنَِمل   ) ءادـن هکنیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  يزُجت ) َموَیلا   ) هک دـعب  هیآ  تسا و  تادوجوم  عامتجاب  هراشا  دوریم و  رامـشب  تمایق 

. دوب دهاوخ  تمایق  زور  نامهب  صوصخم  زین 

ات 28] تایآ 17  (: 40  ) رفاغ هروس  ]
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هراشا

ام َنیِمِظاک  ِرِجانَحلا  يََدل  ُبُولُقلا  ِذِإ  ِۀَـفِزآلا  َموَی  مُهرِذـنَأ  َو  ( 17  ) ِباسِحلا ُعیِرَـس  َهّللا  َّنِإ  َموَیلا  َملُظ  تَبَـسَک ال  اِمب  ٍسفَن  ُّلُک  يزُجت  َموَیلا 
ِِهنوُد ال نِم  َنوُعدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَحلِاب  یِـضقَی  ُهّللا  َو  ( 19  ) ُروُدُّصلا یِفُخت  ام  َو  ُِنیعَألا  َۀَِنئاخ  ُمَلعَی  ( 18  ) ُعاُطی ٍعیِفَـش  َو ال  ٍمیِمَح  نِم  َنیِِملاّظِلل 

َّدَـشَأ مُه  اُوناک  مِِهلبَق  نِم  اُوناک  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِـسَی  َمل  َو  َأ  ( 20  ) ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  ٍءیَِـشب  َنوُضقَی 
(21  ) ٍقاو نِم  ِهّللا  َنِم  مَُهل  َناک  ام  َو  مِِهبُونُِذب  ُهّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِضرَألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  مُهنِم 

ٍنِیبُم ٍناطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  انلَـسرَأ  دََقل  َو  ( 22  ) ِباقِعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهّللا  ُمُهَذَـخَأَف  اوُرَفَکَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُـسُر  مِهِیتَأت  َتناک  مُهَّنَِأب  َِکلذ 
اُویحَتـسا َو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َءانبَأ  اُوُلتقا  اُولاق  انِدـنِع  نِم  ِّقَحلِاب  مُهَءاج  اّمَلَف  ( 24  ) ٌباّذَـک ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َو  َناـماه  َو  َنوَعِرف  یلِإ  ( 23)

ِیف َرِهُظی  نَأ  َوأ  مُکَنیِد  َلِّدَُبی  نَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهَّبَر  ُعدَیل  َو  یسُوم  ُلتقَأ  ِینوُرَذ  ُنوَعِرف  َلاق  َو  ( 25  ) ٍلالَض ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُدیَک  ام  َو  مُهَءاِسن 
(26  ) َداسَفلا ِضرَألا 

َنُوُلتقَت َأ  ُهَنامیِإ  ُُمتکَی  َنوَعِرف  ِلآ  نِم  ٌنِمُؤم  ٌلُجَر  َلاق  َو  ( 27  ) ِباسِحلا ِموَِیب  ُنِمُؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  نِم  مُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتذُع  یِّنِإ  یسُوم  َلاق  َو 
َّنِإ مُکُدِعَی  يِذَّلا  ُضَعب  مُکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  نِإ  َو  ُُهبِذَـک  ِهیَلَعَف  ًابِذاک  ُکَی  نِإ  َو  مُکِّبَر  نِم  ِتانِّیَبلِاب  مُکَءاج  دَـق  َو  ُهّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  نَأ  ًالُجَر 

(28  ) ٌباّذَک ٌفِرسُم  َوُه  نَم  يِدهَی  َهّللا ال 

258 هحفص : 

همجرت

تعرسب ادخ  اتقیقح  درادن  دوجو  یسکب ) تبسن   ) یمتس یملظ و  زور  هکنیا  رد  هدومن و  بسک  هچنآب  دوشیم  هداد  ءازج  یـسفن  ره  زورما 
(17  ) تسا هدننک  باسح 

ملظ يارب  زور  نآ  رد  دـنربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  نانآ  دـسریم و  اههرجنحب  اهلد  هک  یتقو  تمایق  زور  زا  ناـسرتب  ار  نیرفاـک  دّـمحم  يا 
(18  ) دوش هتفریذپ  شتعافش )  ) هک یعیفش  هن  تسا و  یتسود  هن  ناگدننک 

(19  ) هدیدرگ یفخم  اههنیس  رد  هک  ار  هچنآ  ار و  راک  تنایخ  ياهبلق  دنادیم  ادخ 
دوـمن دـنناوتن  يزیچب  مکح  ناـنآ  دـنناوخیم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاـهنآ  دوـمن و  دـهاوخ  مکح  شناگدـنب ) نیب   ) تقیقح ّقـحب و  ادـخ  و 

(20  ) تسا انیب  اونش و  هک  تسا  ادخ  وا  تقیقحب 
رد نانآ  هک  یتروص  رد  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  ییاهنآ  تبقاع  یگنوگچ  دـنرگنب  هکنآ  ات  دـننکیمن  ریـس  نیمز  رد  مدرم ) هکنیا   ) ارچ ایآ 

باذع زا  ياهدنرادهگن  تفرگ و  ناشناهانگ  ببـسب  ار  اهنآ  ادخ  لاحنیا ) اب   ) دندوب اهنیا  زا  رتيوق  رتدیدش و  راثآ  ياوق و  ثیح  زا  نیمز 
(21  ) دوبن اهنآ  يارب 

هک اریز  تفرگ ) باذعب   ) ار نانآ  ادخ  سپ  دـندش  رفاک  نانآ  دـندمآیم و  رهاظ  ياههزجعم  اب  ناربمیپ  هک  دوب  هکنیا  يارب  اهنآ  باذـع  و 
(22  ) تسا هدننک  تبوقع  تخس  يوق و  وا 

(23  ) ادیوه یتجح  اههزجعم و  اب  میداتسرف  ار  ع )  ) یسوم ام  اتقیقح  و 
يوسب
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259 هحفص : 
(24  ) وگغورد تسا  يرگوداج  وا  هک  دنتفگ  نانآ  نوراق و  ناماه و  نوعرف و 

دیراذگ هدنز  و  ع )  ) یسومب دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ياهرسپ  دیشکب  دنتفگ  دروآ  دوب  ام  بناج  زا  هک  ار  قح  ع )  ) یسوم نوچ  سپ 
(25  ) یهابت رد  رگم  نیرفاک  هعدخ  رکم و  تسین  ار و  نانآ  نانز 

نم ار ) وا  مشکن  رگا  و  دنک - يریگولج  ار  وا  نم  نتـشک  زا  ات   ) ار شراگدرورپ  دناوخب  دیاب  مشکب و  ار  یـسوم  دـیراذگب  تفگ  نوعرف 
(26  ) دنک داسف  نیمز  رد  ای  دیامنب  لیدبت  ار  امش  نید  مسرتیم 

هدرواین نامیا  باسح  زورب  هک  ياهدـننک  ربکت  ره  زا  امـش  راگدرورپ  مدوخ و  راگدرورپب  مربیم  هاـنپ  نم  هک  یتسردـب  تفگ  ع )  ) یـسوم
(27  ) دشاب

نم راگدرورپ  دـیوگیم  هکنیا  يارب  ار  يدرم  دیـشکیم  امـش  ایآ  تفگ  دـینادرگیم  یفخم  ار  دوخ  ناـمیا  هک  نوعرف  ناـسک  زا  ینمؤم  درم 
دراو يو  غورد  ررض )  ) دیوگیم غورد  صخش  هکنیا  رگا  هدروآ و  امش  راگدرورپ  بناج  زا  ییاههزجعم  اهامش  يارب  اتقیقح  تسا و  ادخ 

فارسا دیامنیمن  تیاده  ادخ  اتقیقح  دهدیم و  هدعو  امشب  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  یـضعب  دسریم  دیوگیم  تسار  رگا  ددرگیم و  شدوخ  رب 
(28  ) ار وگغورد  رایسب  هدننک 

تایآ حیضوت 

یفرعم ّتیـصوصخ  تفـص و  دـنچب  ار  زور  نآ  تسا  تمایق  عاضواب  عجار  زین  هیآ  هکنیا  َموَیلا  َملُظ  تَبَـسَک ال  اِمب  ٍسفَن  ُّلُک  يزُجت  َموَیلا 
: هدومن

هدومرف تمایقب  عجار  یلاعت  هلوق  دیـشروخ  هام و  عامتجا  لثم  تادوجوم  ندش  عمج  رب  دراد  تلالد  هک  هدیمان  قالتلا ) مویب   ) ار نآ  لوا -
. اهنیا ریغ  دحاو و  دیعص  رد  قئالخ  عامتجا  ندب و  اب  حور  یقالت  زین  و  ُرَمَقلا ) َو  ُسمَّشلا  َعِمُج  َو  )

هدوب یفخم  اهبلق  نومک  رد  هچنآ  قیاـقح و  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  تماـیق  َنوُزِراـب ) مُه  َموَی   ) تسا تماـیق  فصو  رد  یلاـعت  هلوق  مود -
. ددرگیم رهاظ 

تاذ رگم  دیامن  تنطلـس  تیکلام و  راهظا  دناوتب  هک  تسا  یک  زورما  هک  دیامنیم  راهظا  ددرگیم و  دـنلب  یلاعت  قح  تیراهق   ) ءادـن موس -
. یهلا ییایربک 

260 هحفص : 
نآ رد  دش و  دهاوخ  هداد  يو  لمع  روخ  رد  یـسک  ره  يازج  هک  دیامنیم  راهظا  هدـیمان و  لامعا  شاداپ  ءازج و  زور  ار  زور  نآ  مراهچ -
زا ِباسِحلا ) ُعیِرَـس  َهّللا  َّنِإ   ) یلاعت هلوق  ددرگیم  اـپ  رب  یهلا  لدـع  نازیم  هک  تسا  يزور  دـیدرگ و  دـهاوخن  یـسک  رب  يدـعت  ملظ و  زور 

دیـشک و دـهاوخ  ار  یـسک  ره  باسح  هدیـسر  تایاور  ضعب  رد  هچناـنچ  شدوخ  یلاـعت  قح  تاذ  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم  هلمج  هکنیا 
. دناسریم شلمع  يازجب  ار  یسک  ره  دوشیم و  هدیشک  همه  باسح  ءادن  کیب 

َموَی  ) ار نآ  تمایق  فاصوا  زا  مجنپ - ُعاُطی  ٍعیِفَـش  َو ال  ٍمیِمَح  نِم  َنیِِملاّظِلل  اـم  َنیِمِظاـک  ِرِجاـنَحلا  يَدـَل  ُبُولُقلا  ِذِإ  ِۀَـفِزآلا  َموَی  مُهرِذـنَأ  َو 
کیدزن تمایق  ینعی  ۀمایقلا ) تند  يا  ( ) ُۀَفِزآلا ِتَفِزَأ   ) یلاعت هلوق  هتفگ  تادرفم  رد  تسا  یکیدزن  ینعمب  تغل  رد  ۀفزآ )  ) هدیمان ِۀَـفِزآلا )

. تسا تمایق  عوقو  تعرسب  هراشا  هدروآ  یضام  ظفلب  هکنیا  دیدرگ و 
تدـش زا  هک  يزور  زا  ناـسرتب  ار  نیدـناعم  راـفک و  هک  هدومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسرب  باـطخ  هیآ  هکنیا  رد  ناـیاپ ) )

نآ رد  تسا و  رپ  هودـنا  ظیغ و  زا  اهنآ  بلق  هکنیا  هب  هراـشا  دـنیامنیم  ظـیغ  مظک  یگراـچیب  هار  زا  دـیآیم و  هرجنحب  اـهبلق  لوه  فوخ و 
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هدـنهانپ یجتلم و  واب  هک  دـنباییمن  یعیفـش  یتسود و  تقو  نآ  رد  هک  اریز  هدـیدرگ  دودـسم  نانآ  رب  هراـچ  هار  بارطـضا  لوه و  تدـش 
ٍِذئَموَی ُءاّلِخَألا   ) یلاعت هلوق  دـنرگید  ضعب  نمـشد  یـضعب  زور  نآ  رد  نانآ  يویند  یغورد  ناتـسود  دـنبای و  ییاهر  باذـع  زا  دـندرگ و 

(. َنیِقَّتُملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضعَِبل  مُهُضَعب 
مکاح ُریِصَبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  ٍءیَِـشب  َنوُضقَی  ِِهنوُد ال  نِم  َنوُعدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَحلِاب  یِـضقَی  ُهّللا  َو  ُروُدُّصلا ، یِفُخت  ام  َو  ُِنیعَألا  َۀَِنئاخ  ُمَلعَی 

راکتنایخ ياهبلق  رد  هچنآ  نطاب و  رهاظ و  زا  وا  هک  اریز  دوب  دهاوخ  تقیقح  یتسرد و  لدعب و  دنکیم  مکح  هچنآ  تسا و  ادخ  ءازج  زور 
یناهن زار  هک  تسا  اونش  تسا ، اناد  علطم و  هدیدرگ  یفخم  رارشا  یقالخا  داسف  زا  رپ  ياههنیس  رشب و 

261 هحفص : 
شتـسرپ ار  نانآ  دننادیم و  دوخ  عیفـش  دنراد و  نانآب  ور  نیکرـشم  هک  ییاهتب  تسا ، انیب  هدـیدرگ  یفخم  اههنیـس  رد  هچنآب  دونـشیم و  ار 

. دنروعش لقع و  دقاف  نانآ  هک  اریز  دیدرگ  دهاوخن  رهاظ  اهنآ  زا  یمکح  داعم  زور  رد  دنیامنیم 
ُهّللا ُمُهَذَـخَأَف  ِضرَألا  ِیف  ًاراـثآ  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  َّدَـشَأ  مُه  اُوناـک  مِِهلبَق  نِم  اُوناـک  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَـألا  ِیف  اوُریِـسَی  َمل  َو  َأ 

ینعم هدیدرگ و  حیضوت  ریسفت و  هدمآ و  یتبسانمب  نآرق  زا  ییاج  ره  رد  تایآ  هکنیا  لاثما  نوچ  ٍقاو  نِم  ِهّللا  َنِم  مَُهل  َناک  ام  َو  مِِهبُونُِذب 
. میئامنیم يراددوخ  نآ  حیضوت  زا  هک  تسا  هکنیا  هدش  هتفگ  اج  نیمه  همجرت  رد  نآ  یظفللا  تحت 

ياههزجعم نآ  اب  ع )  ) یسوم ترضح  یتقو  ٌباّذَک  ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َو  َناماه  َو  َنوَعِرف  یلِإ  ٍنِیبُم - ٍناطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  انلَسرَأ  دََقل  َو 
ار ربک  نعرفت و  نوعرف  هک  اریز  دیدرگ  رومأم  نوعرف  تیاده  يارب  دـیدرگ و  بلاغ  هرحـس  مامت  رب  هک  ادـیوه  رهاظ و  یتجح  هناگ و  هن 
هک نوراق  دوب و  يو  ریزو  هک  ناماه  دینادرگیم و  روبجم  دوخ  یگدنب  هب  ار  لیئارـسا  ینب  دومنیم و  ییادخ  يوعد  هک  دوب  هدناسر  ییاجب 

نانآ ع )  ) یسوم ترضح  دوب و  نوعرف  نانیمطا  دروم  راشتـسم و  دناهتفگ  هک  يرارق  زا  نکل  تفریم  رامـشب  نییلیئارـسا  ینب  زا  هکنیا  ول  و 
هس نیاب  صاصتخا  نکل  دوب  هدیدرگ  ثوعبم  لیئارسا  ینب  مامت  يارب  هچ  رگا  یسوم  ترضح  دومن و  توعد  هناگی  يادخ  شتـسرپ  هب  ار 

- هدش هتفگ  هچنانچ  هدوب  نیرئاس  رب  نانآ  تسایر  تهج  زا  دیاش  رفن 
( مهکولم نید  یلع  ساّنلا  )

وا توعد  دنداد و  شترضحب  بذک  رحس و  تبسن  دومن  توعد  نامیاب  ار  نانآ  نشور  حضاو  ياههزجعم  نآ  اب  ع )  ) یسوم هکنآ  زا  سپ 
یناسک ياهرسپ  اب  ار  یـسوم  دنتفگ  دهدیم  ربخ  هیآ  هچنانچ  دندمآ  رب  وا  نیعبات  شدوخ و  ءاذیا  ماقم  رد  نآ  رب  هفاضاب  هکلب  دنتفریذپن  ار 

هک هدوب  هکنیا  يارب  دیاش  دیشکب  ار  نایلیئارسا  ینب  دوخ  هتفگن  هکنیا  دیشکب و  دناهدروآ  نامیا  واب  هک 

262 هحفص : 
لافطا ياهردام  هک  اهنآ  ياهنز  نینچمه  دندرگرب و  قح  نید  زا  دنادرگ و  لاح  ناشیرپ  لد و  هدرزآ  ناشنادالوا  غادب  نینمؤم  هتـساوخیم 

. دنشاب هدرزآ  لد  ناینوعرف و  رازگتمدخ  هک  دیراذگ  یقاب  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ییاهنآ  دنوشیم 
تـسنادن رگید  دنادرگ  شوماخ  ار  ادخ  رون  دناوتیم  يدعت  دیک و  ملظ و  هار  زا  هک  درک  نامگ  نوعرف  ٍلالَـض  ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُدـیَک  ام  َو 

تکاله یهارمگ و  ببـس  نوعرف  رکم  هک  دوب  هکنیا  ًاقوُهَز ) َناک  َلِطابلا  َّنِإ  ُلِطابلا  َقَهَز  َو  ُّقَحلا  َءاج   ) بلاغ قح  لـها  قح و  هشیمه  هک 
دید نوعرف  یتقو  َداسَفلا  ِضرَألا  ِیف  َرِهُظی  نَأ  َوأ  مُکَنیِد  َلِّدَُبی  نَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهَّبَر  ُعدَـیل  َو  یـسُوم  ُلتقَأ  ِینوُرَذ  ُنوَعِرف  َلاق  َو  دـیدرگ  يو 

دشابیم يو  رب  بلاغ  ع )  ) یسوم هداد  ادخ  ةّوق  نآ  دنک و  هضراعم  وا  اب  دیامنب و  لطاب  ار  ع )  ) یـسوم تازجعم  ناهرب  لیلد و  اب  دناوتیمن 
عنام يو  ءارزو  هک  دیآیم  رب  نینچ  هیآ  زا  دیامن و  داسف  نیمز  رد  ای  دنک  ضوع  ار  امش  نید  مسرتیم  تفگیم  تفرگ و  وا  لتق  رب  میمـصت 

. ياهدومن مادعا  ار  وا  ینک  هضراعم  يو  اب  ياهتسناوتن  لیلد  يور  زا  نوچ  هک  دوب  دهاوخ  وت  زجع  رب  لیلد  وا  نتشک  دنتفگیم  دندشیم و 
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ّرش زا  دیدرگ  علطم  اهنآ  دصق  رب  ع )  ) یسوم ترضح  یتقو   ِ Ə ِحلا ِموَِیب  ُنِمُؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  نِم  مُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتذُع  یِّنِإ  یسُوم  َلاق  َو 
. مشابیم وا  تیامح  ظفح و  رد  ادخب و  هدنهانپ  نم  تفگ  درب و  هانپ  ادخب  رافک 

رد تمایق  باسح و  زورب  رفاک  شکرس  ربکتم  ره  ّرـش  زا  ار  دوخ  ناربمیپ  یقاب  و  ع )  ) یـسوم ینعی  مزعلا  اولا  لوسر  ربمیپ و  نآ  رگا  يرآ 
ضرع نیکرـشم  نیرفاک و  زا  رارـشا  نامدرم  لـباقم  رد  هک  تشاد  روصت  ناـنآ  يارب  هنوگچ  دـندیدیمن  ظوفحم  دـیحوت  نیـصح  نصح 

ناراوگرزب نآ  هداعلا  قراـخ  روما  زا  یکی  مه  هکنیا  دـنراد  او  یتسرپ  تدـحوب  ناـشنیرید  تداـع  شور و  ریغب  ار  ناـنآ  دـنیامن و  مادـنا 
. دوریم رامشب 

263 هحفص : 
ِهیَلَعَف ًابِذاک  ُکَی  نِإ  َو  مُکِّبَر  نِم  ِتانِّیَبلِاب  مُکَءاج  دَـق  َو  ُهّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  نَأ  اًلُجَر  َنُوُلتقَت  َأ  ُهَناـمیِإ  ُُمتکَی  َنوَعِرف  ِلآ  نِم  ٌنِمُؤم  ٌلُـجَر  َلاـق  َو 
سک هچ  دومنیم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  ۀـیقت  هک  نوعرف  لآ  نمؤم  درم  نآ  هکنیا  رد  مُکُدـِعَی  يِذَّلا  ُضَعب  مُکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  نِإ  َو  ُُهبِذَـک 

دوب و نوعمـش  ای  بیبح  يو  مان  لیئارـسا و  ینب  زا  وا  رگید  لوقب  تشاد و  مان  لیبزح  نوعرف و  دـهع  یلو  نآ  یلوقب  تسا  فـالتخا  هدوب 
نواـعم تسود و  قیفر و  رب  هنیرق  اـب  لآ  هچرگا  دوب  نوـعرف  لآ  وا  هک  هدوـمن  حیرـصت  هیآ  رد  هک  اریز  تسا  رتحیحـص  لوا  لوـق  ارهاـظ 

يو مع  نبإ  نوعرف و  نز  هیـسآ  زا  ریغ  نوعرف  ناسک  زا  سابع  نبإ  تیاورب  تسا  یبسح  تبارق  دارم  اجنیا  رد  ارهاظ  نکل  دیامنیم  قدـص 
. دوب هدرواین  نامیا  یسومب  یسک  لیبزح 

لقع و لیلدب  دمآ و  رب  نانآ  ینیب  حالص  هظعوم و  ماقم  رد  هتفرگ  رظن  رد  ار  ع )  ) یسوم ترضح  مادعا  نوعرف  دید  لیبزح  یتقو  هصالخ 
دیوگ هک  دـیئهدمآ  رب  یـسک  نتـشک  ماـقم  رد  امـش  هنوگچ  تفگ  درادزاـب  عینـش  لـمع  هکنیا  زا  ار  ناـنآ  تساوـخ  ناشنادـجو  تداـهش 
يوعد رد  رگا  صخـش  هکنیا  تسا و  وا  ياعدـم  قدـص  رب  دـهاش  هک  هدومن  یتازجعم  هب  نورقم  ار  شمالک  تسا و  ادـخ  نم  راگدرورپ 
دیدهت دناسرتیم و  نآب  ار  امـش  هک  اهباذع  نآ  زا  یـضعب  دـیوگ  تسار  رگا  دـیامنیم و  تشگزاب  شدوخب  شررـض  دـیوگ  غورد  تلاسر 

. دومن دهاوخن  تیاده  دیامن  فارسا  ییوگغورد  رد  هک  ار  یسک  زگره  دنوادخ  هک  تسا  ققحم  ملسم و  دیسر  دهاوخ  امشب  دیامنیم 
. دشاب ادخ  مالک  تسا  نکمم  دشاب و  نوعرف  لآ  نمؤم  نامه  تیاکح  همتت  زا  هیآ  هکنیا  دـیاش  ٌباّذَـک  ٌفِرـسُم  َوُه  نَم  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ 

باـیماک هداـعلا  قراـخ  روـما  تاـمارک و  نیاـب  زگره  تفگیم  غورد  تلاـسر  يوـعد  رد  ع )  ) یـسوم رگا  هـکنیا  هـب  هراـشا  هـیآ  هصـالخ 
يو تسدب  ياهداعلا  قراخ  دشاب  وگ  غورد  تلاسر  توبن و  يوعد  رد  هک  ار  یـسک  تسا  هکنیا  زا  رتالاب  ادـخ  لدـع  هک  اریز  دـیدرگیمن 

. دوب دهاوخن  نینچ  زگره  دنادرگ  يراج 

264 هحفص : 

ات 44] تایآ 29  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

َلِیبَس ّالِإ  مُکیِدهَأ  ام  َو  يرَأ  ام  ّالِإ  مُکیِرُأ  ام  ُنوَعِرف  َلاق  انَءاج  نِإ  ِهّللا  ِسَأب  نِم  انُرُصنَی  نَمَف  ِضرَألا  ِیف  َنیِرِهاظ  َموَیلا  ُکلُملا  ُمَُکل  ِموَق  ای 
َو مِهِدَعب  نِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِموَق  ِبأَد  َلثِم  ( 30  ) ِبازحَألا ِموَی  َلثِم  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِموَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 29  ) ِداشَّرلا

ُهّللا ِِللـُضی  نَم  َو  ٍمِصاع  نِم  ِهّللا  َنِم  مَُکل  ام  َنیِِربدُم  َنوُّلَُوت  َموَی  ( 32  ) ِدانَّتلا َموَی  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِموَق  ای  َو  ( 31  ) ِدابِعِلل ًاملُظ  ُدیُِری  ُهّللا  اَم 
(33  ) ٍداه نِم  َُهل  امَف 
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َِکلذَـک ًالوُسَر  ِهِدـَعب  نِم  ُهّللا  َثَعبَی  َنل  ُمتُلق  َکَلَه  اذِإ  یّتَح  ِِهب  مُکَءاج  اّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُمتلِز  اـمَف  ِتاـنِّیَبلِاب  ُلـبَق  نِم  ُفُسُوی  مُکَءاـج  دََـقل  َو 
َِکلذَـک اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـنِع  َو  ِهّللا  َدـنِع  ًاتقَم  َُربَک  مُهاتَأ  ٍناطلُـس  ِریَِغب  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  ( 34  ) ٌباتُرم ٌفِرـسُم  َوُه  نَم  ُهّللا  ُّلُِضی 

ِهلِإ یلِإ  َِعلَّطَأَف  ِتاوامَّسلا  َبابسَأ  ( 36  ) َبابسَألا ُُغلبَأ  یِّلََعل  ًاحرَص  ِیل  ِنبا  ُناماه  ای  ُنوَعِرف  َلاق  َو  ( 35  ) ٍراّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی 
ای َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 37  ) ٍبابَت ِیف  ّالِإ  َنوَعِرف  ُدیَک  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُـص  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنوَعرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَـک  َو  ًابِذاک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم 

(38  ) ِداشَّرلا َلِیبَس  مُکِدهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِموَق 
َوأ ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  اهَلثِم  ّالِإ  يزُجی  ـالَف  ًۀَئِّیَـس  َلِـمَع  نَم  ( 39  ) ِرارَقلا ُراد  َیِه  َةَرِخآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اینُّدـلا  ُةایَحلا  ِهِذـه  امَّنِإ  ِموَق  اـی 

(41  ) ِراّنلا َیلِإ  ِینَنوُعدـَت  َو  ِةاجَّنلا  َیلِإ  مُکوُعدَأ  ِیل  ام  ِموَق  اـی  َو  ( 40  ) ٍباسِح ِریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُری  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَـی  َکـِئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ 
ِیف ٌةَوعَد  َُهل  َسَیل  ِهَیلِإ  ِینَنوُعدـَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال  ( 42  ) ِراّفَغلا ِزیِزَعلا  َیلِإ  مُکوُعدَأ  اَنَأ  َو  ٌملِع  ِِهب  ِیل  َسَیل  ام  ِِهب  َكِرـشُأ  َو  ِهّللِاب  َرُفکَِأل  ِینَنوُعدـَت 

(43  ) ِراّنلا ُباحصَأ  مُه  َنِیفِرسُملا  َّنَأ  َو  ِهّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  َو ال  اینُّدلا 
(44  ) ِدابِعلِاب ٌریَِصب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َیلِإ  يِرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  مَُکل  ُلُوقَأ  ام  َنوُرُکذَتَسَف 

265 هحفص : 

همجرت

یک دیآ  ادخ  باذـع  رگا  تسا و  يرادـیدپ  تنطلـس  نیمز  رد  امـش  يارب  زورما  مدرم  هورگ  يا  تفگ ) نوعرف  ناسک  زا  نمؤم  درم  نآ  )
امـشب منیبیم و  تحلـصم  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  رگم  مهدیمن  هئارا  امـشب  تفگ  نوعرف  دنک ، يرای  ادخ  باذع  زا  ار  ام  دناوتب  هک  تسا 

(29  ) ار تسار  هار  رگم  منایامنیمن 
(30  ) هدش دراو  ناگتشذگ  تعامج  رب  هچنآ  لثم  مسرتیم  امش  رب  نم  هورگ  يا  تفگ  دوب  هدروآ  نامیا  هک  سک  نآ 

هدارا زگره  دنوادخ  دندمآ و  نآ  زا  دعب  هک  ییاهنآ  دومث و  موق  داع و  موق  حون و  موق  رب  باذـع ) ندـینادرگ  لزان  رد  ادـخ   ) تداع لثم 
(31  ) دیامن متس  ملظ و  شناگدنبب  هک  دنکیمن 

(32 ( ) تمایق زور   ) ندرک ادن  زور  باذع  زا  مسرتیم  امش  رب  هورگ  يا  و 
هاـنپ امـش  يارب  تقو  نآ  رد  و  مـنهج ) يوـسب   ) دیـشاب ناگهتـشگزاب  اـجنآ  زا  هـک  یلاـح  رد  باـسح ) زا   ) دـیوش هدـیدرگ  رب  هـک  يزور 

(33  ) دشابیمن وا  يارب  هدننک  تیاده  دراذگ  ورف  تلالض ) رد   ) ادخ هک  ار  یسک  دوب و  دهاوخن  ادخ  باذع  زا  ياهدنهد 
زا هچنآ  رد  هشیمه  مدرم ) و   ) دمآ ییاههزجعم  اب  ع )  ) فسوی هکنیا  زا  شیپ  اتقیقح  و 

266 هحفص : 
دهاوخن ثوعبم  يربـمیپ  وا  زا  دـعب  زگره  ادـخ  دـنتفگ  دومن  تلحر  اـیند  زا  فـسوی )  ) هک یتـقو  اـت  دـندوب  کـش  رد  دروآیم  تاـمارک 

(34  ) دشاب هدننک  فارسا  هدنروآ و  کش  هک  ار  یسک  دنادرگیم  هارمگ  ادخ  روطنیا  دینادرگ 
دزن تسا  یگرزب  ینمـشد  لمع ) هکنیا   ) دشاب هدمآ  نانآ  رب  هک  یلیلد  تجح و  نودب  دـنیامنیم  عازن  لادـج و  ادـخ  تایآ  رد  هک  یناسک 

(35  ) ار یشکرس  هدننک  ربکت  ره  بلق  رب  دنزیم  رهم  ادخ  روطنیا  دوب  دهاوخ  نینچ  زین  نینمؤم  دزن  ادخ و 
(36  ) مسرب یهارب  دیاش  زاسب  يدنلب  يانب  نم  يارب  ناماه  يا  تفگ  نوعرف 

نینچ نوعرف  يارب  و  ( 37  ) دوب دهاوخ  نایوگغورد  زا  یسوم  منکیم  نامگ  نم  اتقیقح  مدرگ  هاگآ  یسوم  يادخب  سپ  اهنامسآ  ياههارب 
(38  ) یتسین یهابت و  رد  رگم  نوعرف  دیک  دوبن  تسار و  هار  زا  دش  هتشادزاب  وا و  لمع  يدب  دیدرگ  هتسارآ 
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نآ رد  امـش  دـشر  هک   ) تسار هارب  منک  ییامنهار  ار  امـش  هکنآ  ات  دـیئامن  تعباتم  ارم  مدرم  يا  تفگ  دوب  هدروآ  ناـمیا  هک  يدرم  نآ  و 
( تسا

(39  ) تسا رارق  هاگیاج  ترخآ  اققحم  تسا و  یکدنا  ظح  عاتم و  ایند  یناگدنز  هکنیا  هک  تسین  هکنیا  زج  مدرم  يا 
نمؤم يو  هک  یلاح  رد  دیامنب  ياهتسیاش  لمع  نز  ای  درم  زا  هک  یسک  شلمع و  دننام  رگم  دوشیمن  تازاجم  دنکب  يدب  لمع  هک  یـسک 

(40  ) دوشیم هداد  باسحیب  يزور  نانآب  دندرگیم و  لخاد  تشهب  رد  یتعامج  نینچ  دشاب 
(41  ) شتآ يوسب  دیناوخیم  ارم  امش  تاجن و  هار  يوسب  ار  امش  مناوخیم  هک  نم  يارب  تسیچ  مدرم  يا  و 

بلاغ ردتقم  يوسب  مناوخیم  ار  امـش  نم  مهد و  رارق  وا  کیرـش  مرادـن  واب  ملع  هک  ار  يزیچ  مدرگ و  رفاک  ادـخب  هک  دـینکیم  توعد  ارم 
(42  ) هدنزرمآ

ادـخ يوسب  ام  تشگزاب  اتقیقح  ترخآ و  رد  هن  ایند و  رد  هن  تسین  یتوعد  وا  يارب  هک  يزیچ  يوسب  دـیناوخیم  ارم  تسا  ققحم  ملـسم و 
(43  ) دنشتآ نارای  ناگهدننک  فارسا  هک  تقیقحب  تسا و 

لاـحب وا  هک  اریز  مراذـگیم  او  ادـخب  ار  دوخ  راـک  نم  میوگیم و  امـش  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  دـینکیم  داـی  يدوزب  تفگ ) نمؤـم  درم  نآ  )
(44  ) تسهاگآ انیب و  دوخ  ناگدنب 

267 هحفص : 

تایآ حیضوت 

هراشا

تایآ رد  شفـصو  هک  نوعرف  لآ  نمؤم  نامه  لیبزح  انَءاج  نِإ  ِهّللا  ِسَأب  نِم  انُرُـصنَی  نَمَف  ِضرَألا  ِیف  َنیِرِهاظ  َموَیلا  ُکـلُملا  ُمَُکل  ِموَق  اـی 
تنطلس و کلم و  بحاص  امـش  زورما  هچ  رگا  هک  دیامنیم  باطخ  نایطبق  هورگب  نوعرفب و  تحیـصن  زردنا و  يور  زا  ایناث  دش  هتفگ  الاب 

باذع زا  دنک و  يرای  ار  ام  دناوتب  هک  تسین  یسک  دیدرگ  عقاو  یلاعت  قح  بضغ  دروم  رگا  نکل  دیشابیم  لیئارسا  ینب  رب  بلاغ  طلسم و 
ناسنا هک  تسین  ییالقع  دشاب و  وگتـسار  یلاعت و  يادخ  لوسر  اعقاو  دـیاش  تسا  رطخ  هنظم  ع )  ) یـسوم نتـشک  رد  میبای و  تاجن  ادـخ 

. دزادنا هکلهم  رد  ار  دوخ 
تفلاخم يو  اب  يأر  رد  دید  هک  دوخ  موقب  رکم  سیلدت و  يور  زا  نوعرف  ِداشَّرلا  َلِیبَس  ّالِإ  مُکیِدهَأ  ام  َو  يرَأ  ام  ّالِإ  مُکیِرُأ  ام  ُنوَعِرف  َلاق 

میامنیمن داشرا  ار  امش  منایامنیم و  امشب  هک  منیبیم  يزیچ  رد  ار  امـش  تحلـصم  تفگ  دندشیم  عنام  ع )  ) یـسوم نتـشک  زا  دندومنیم و 
هتـشک یـسوم  هک  منیبیم  هکنیا  رد  تحلـصم  هک  هدوب  نینچ  وا  ضرغ  دیاش  دوب و  دهاوخ  نآ  رد  امـش  حالـص  دـشر و  هک  یقیرطب  رگم 

. دیریذپب ییادخب  ارم  دیرآ و  دورف  نم  يوسب  یگهدنب  میلست و  رس  امش  دوش و 
ًاملُظ ُدـیُِری  ُهّللا  اَم  َو  مِهِدـَعب  نِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِموَق  ِبأَد  َلثِم  ِبازحَألا  ِموَی  َلثِم  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِموَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاـق  َو 

هک ینامدرم  دومث و  حون ، موق  لثم  ناینیـشیپ  مما  لاحب  ار  نانآ  تساوخ  دومن و  رارـصا  موق  تحیـصن  رد  نوعرف  لآ  نمؤم  لیبزح  ِدابِعِلل 
رکذـتم ار  نانآ  زین  دـندیدرگ و  باذـعب  التبم  هنوگچ  ناربمیپ  بیذـکت  تفلاخم و  رثا  رد  اـهنآ  هک  دـنادرگ  رکذـتم  دـندوب  اـهنآ  زا  دـعب 

. درادن اور  ملظ  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  دندیدرگ  التبم  باذعب  هک  دوب  ناشدوخ  هدیهوکن  لمع  شاداپب  دننادب  هک  دنادرگ 
ملاع رد  هچنآ  دنیوگ  هک  هرعاشا  بهذم  نالطب  رب  دراد  حیرص  تلالد  هیآ  هکنیا 
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268 هحفص : 
حیرصت ارهاظ  هچنانچ  اجنیا  رد  اریز  دننادیم  رایتخالا  بولسم  یلکب  ار  هدنب  تسا و  ادخ  لعف  ددرگ  عقاو  يدعت  ملظ و  یتح  دب  کین و  زا 

( ِدِیبَعِلل ٍماّلَِظب  َکُّبَر  ام  َو   ) هدومرف رگید  ياج  رد  نآ و  لمع  ياج  هچ  درادن  دوخ  ناگدنبب  مه  ملظ  هدارا  یلاعت  يادـخ  الـصا  هک  هدومرف 
. دوب دهاوخن  هدننک  ملظ  دوخ  ناگدنبب  زگره  وت  يادخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

ار دوخ  فیعـض  هدـنب  شدوخ  هک  دوشیم  روصت  هنوگچ  هدـیرفآ  ناسحا  لضف و  تمحر و  يور  زا  ار  تادوجوم  ماـمت  لاـعتم  تاذ  يرآ 
. میرک يادخ  ياج  هچ  تسین  اور  یلمع  نینچ  یملاظ  چیه  زا  يدرک  نانچ  نینچ و  ارچ  هک  دنک  باذع  ار  يو  نآ  زا  سپ  دراد  او  هانگب 

ِدانَّتلا َموَی  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِموَق  ای  َو 

دانت موی  هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

َِکلانُه اوَعَد   ) یلاعت هلوق  دننک  دایرف  دوخ  تکالهب  افسا  او  الیواوب و  نیرفاک  زور  نآ  رد  هکنیا  تبسانمب  هدیمان  دانت )  ) ار تمایق  زور  - 1
(. ًارُوُبث

ار فارعا  لها  فارعا  لها  ار و  منهج  لها  تشهب  لها  دـننز و  ادـص  ار  تشهب  لـها  خزود  لـها  هک  تسا  يزور  تماـیق  رگید  لوقب  - 2
یهورگ ره  تماـیق  رد  - 3 دـیز ) نبإ  هداتق و  نسح و  (. ) ِراـّنلا َباحـصَأ  ِۀَّنَجلا  ُباحـصَأ  يداـن  َو   ) فارعا هروس  رد  یلاـعت  هلوق  دـنناوخب 

ماقم رد  نوعرف  لآ  نمؤم  نامه  لیبرخ  هصالخ  يزار ) حوتفلا  وبا  ( ) مِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعدـَن  َموَی   ) یلاعت هلوق  دـنناوخب  ار  دوخ  ياوشیپ 
دایرفب يراچان  يور  زا  دینیبیمن و  دوخ  رب  یهاگهانپ  ءاجلم و  هک  يزور  زا  دیـسرتب  هک  دـهدیم  رکذـت  نایطبق  هورگب  زردـنا  تحیـصن و 

. دیسر دهاوخن  امش  دایرفب  یسک  تقو  نآ  رد  دیناهرب و  باذع  زا  ار  ام  دیسرب و  ام  دایرفب  هک  دینزیم  ادص  دیبلطیم و  ار  ناقیفر 
هدـهاشم منهج  لها  یتقو  هک  تسا  يزور  تماـیق  زور  ٍداـه  نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ٍمِصاـع  نِم  ِهّللا  َنِم  مَُکل  اـم  َنیِِربدـُم  َنوُّلَُوت  َموَی 

دوشیم هتفگ  نانآب  ایوگ  دنیامن و  رارف  باذع  زا  دنناوت  هکنیا  نامگب  دندرگیمرب  هدینادرگ  ور  دندومن  باذع 

269 هحفص : 
راپـسهر تیاده  قیرط  رد  ار  دوخ  رایتخاب  ایند  رد  هک  یـسک  دوب  دهاوخن  امـش  يارب  باذع  زا  یهاگهانپ  أجلم و  زورما  دینکیم  رارف  اجک 
ياهدننک تیادـه  رگید  دـنادرگ و  مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنادرگیمن و  تیادـه  ار  يو  دوخ  تمحر  يوسب  زورما  ادـخ  دـینادرگن 

. دیدرگ دهاوخن  تفای  يو  يارب 
ایند هکنیا  رد  تسین  یفازج  ثبع و  ادخ  راک  نکل  دهاوخب  ارـسک  ره  دنادرگیم  هارمگ  زین  دـهاوخب و  ارک  ره  دـنکیم  تیادـه  ادـخ  يرآ 

دباییم دوخ  نادجوب  یسک  ره  هچنانچ  هتـشاذگ ، یـسک  ره  سرتسد  رد  یناسآب  ار  ندیدرگ  هارمگ  زین  نتفای و  تیاده  لئاسو  روط  همه 
دهاوخ هتـسب  يو  يورب  تیادـه  ياههار  هتبلا  دـیدرگ  دوخ  لامآ  وزرآ و  وریپ  يوه و  عباـت  ناـسنا  یتقو  تسا  راـتخم  دوخ  لـمع  رد  هک 

لباق نوچ  هک  ادخ  ندرک  هارمگ  ینعم  تسا  نیمه  ددرگیم و  هارمگ  هتبلا  دشن  تیادـه  یتقو  دوب  دـهاوخن  تیادـه  لباق  رگید  دـیدرگ و 
. ددرگیم هارمگ  تسین  تیاده 

دوصقم دیاش  ًالوُسَر  ِهِدَعب  نِم  ُهّللا  َثَعبَی  َنل  ُمتُلق  َکَلَه  اذِإ  یّتَح  ِِهب  مُکَءاج  اّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُمتلِز  امَف  ِتانِّیَبلِاب  ُلبَق  نِم  ُفُسُوی  مُکَءاج  دََقل  َو 
تازجعم و راـهظا  ربـمیپ و  مه  وا  هک  هدوب  فسوی  نب  میهاربا  نب  فسوی  یـضعب  لوقب  هدوب و  یبـن  بوـقعی  نبإ  قیدـص  فـسوی  لـیبزح 

یبسا نوعرف  هکنآ  زا  سپ  فسوی  ترـضح  نامز  رد  دوب و  قیدص  فسوی  نوعرف  نامه  یـسوم  نوعرف  دـنیوگ  یـضعب  دومن و  تامارک 
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. تشگرب دوخ  رفکب  نامیا  زا  ادعب  دروآ و  نامیا  واب  نوعرف  دیدرگ  هدنز  ع )  ) فسوی ياعدب  درم و  تشاد 
اب هداتـسرف  امـش  يارب  یناربمیپ  تجح  مامتا  يارب  هشیمه  دـنوادخ  دـیوگ  ناینوعرف  هورگب  تحیـصن  زردـنا و  ماـقم  رد  لـیبزح  هصـالخ 
زا وا  یتقو  دیتشاد و  کش  وا  تازجعم  يربمیپ و  رد  هک  دوب  ع )  ) فسوی اهنآ  هلمج  زا  دیدومن و  بیذکت  ار  نانآ  امش  رایـسب و  تازجعم 

. دیآیمن یلوسر  رگید  وا  زا  دعب  دیدرک  نامگ  تفر  ایند 
ششوک قیاقح  مهف  رد  نوچ  هک  دیامنیم  مدرم  دز  شوگ  ار  یهارمگ  تلع  هیآ  هکنیا  ٌباتُرم  ٌفِرسُم  َوُه  نَم  ُهّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک 

270 هحفص : 
ياوه هدیدرگ و  هریچ  اهنآ  رب  یناویح  ياوق  هک  تسا  هکنیا  دنهد  زیمت  مه  زا  ار  لطاب  قح و  ددرگزاب و  نانآ  لقع  هّوق  هکنآ  ات  دـننکیمن 

رک یناقح  تاملک  عامتـسا  زا  ناشیاهـشوگ  روک و  قیاقح  ندـید  زا  نانآ  نامـشچ  هجیتن  رد  هدـیدرگ و  ناشلقع  دـنب  ياپ  ناـنآ  یناـسفن 
فرـص لطاب  رد  ار  دوخ  رمع  دنـسرب  نیقیب  کش  زا  لقع  هار  زا  دنتـسناوتیم  نوچ  دـننامیم و  یقاـب  رادـنپ  کـش و  رد  هشیمه  هدـیدرگ و 

. دندیدرگن لئان  یلاعت  قح  تیادهب  ینعی  دینادرگ  هارمگ  ار  اهنآ  ادخ  دندوبن  تیاده  لباق  رگید  دندوب و  نینچ  نوچ  ُهّللا ) ُّلُِضی   ) دندومن
ملع و نودـب  هک  تسا  یناسک  تمذـم  ماقم  رد  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـنِع  َو  ِهّللا  َدـنِع  ًاتقَم  َُربَک  مُهاتَأ  ٍناطلُـس  ِریَِغب  ِهّللا  ِتاـیآ  ِیف  َنُولِداـُجی  َنیِذَّلا 
ای ینآرق  تایآ  رد  قح  لها  اب  هک  تسا  نینچ  دنشناد  زا  يراع  هک  لاّهج  زا  يرایسب  تداع  هچنانچ  دننکیم  لادج  یهلا  تایآ  رد  شناد 

ددرگ و ناشهدیهوکن  لامعا  شوپرـس  هک  دنرآ  تسدب  یکـسمت  ناشدب  لامعا  يارب  دنهاوخیم  دننکیم و  لادـج  عرـش  نیناوق  تاسدـقم 
. دوب دهاوخ  نینمؤم  بضغ  ادخ و  بضغ  طخس و  بجوم  یهلا  تایآ  رد  ندومن  لادج  هک  دننادیمن 

بلق دـنادرگیم  هتـسب  دـنزیم و  رهم  دـنوادخ  ناشدـب  لامعا  نینچ  رثا  رد  هکنیا  هب  هراـشا  ٍراـّبَج  ٍرِّبَکَتُم  ِبلَق  ِّلُـک  یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی  َِکلذَـک 
زا ینامدرم  نینچ  هک  تسا  هکنیا  دننکیم  یـشکرس  دـنوریمن و  یهلا  يارفـس  نالوسر و  راب  ریز  يدنـسپ  دوخ  ربک و  هار  زا  هک  ار  یناسک 

. دیدرگ دنهاوخ  عقاو  یهارمگ  تلالض و  هاگترپ  رد  هتفر و  نوریب  قح  هداج 
نوعرف اققحم  ًابِذاک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  َِعلَّطَأَـف  ِتاواـمَّسلا  َبابـسَأ  َبابـسَألا ، ُُغلبَأ  یِّلََعل  ًاحرَـص  ِیل  ِنبا  ُناـماه  اـی  ُنوَعِرف  َلاـق  َو 

دوب هکنیا  شضرغ  نکل  دبایب  ار  یـسوم  يادخ  دیامن و  ادیپ  اهنامـسآب  یهار  تسین  نکمم  يو  يارب  تسا و  زجاع  شدوخ  هک  تسنادیم 
دوشیم یتقو  تسا  ینامسج  مسج و  یسوم  يادخ  هک  دنک  دومناو  نینچ  دیامن و  ءاوغا  ار  مدرم  هک 

271 هحفص : 
. دشاب ادخ  دوشیم  مه  شدوخ  دشاب  مسج  ادخ 

ُناماه ای  ِیل  ِدقوَأَف  يِریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ُتِملَع  ام  ُأَلَملا  اَهُّیَأ  ای  ُنوَعِرف  َلاق  َو  : ) هدومرف نوعرف  لوق  زا  ۀـیاکح  ( 38  ) هیآ رد  صصق  هروس  رد 
دنچ زا  نوعرف  هکنیا  هب  تسا  هراشا  تایآ  هکنیا  رد  َنِیبِذاکلا ) َنِم  ُهُّنُظَأـَل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  ًاحرَـص  ِیل  لَـعجاَف  ِنیِّطلا  یَلَع 

. دهد بیرف  ار  مدرم  هک  هدومن  يراک  هطلاغم  مدرم  ندومن  ءاوغا  يارب  تهج 
هک هدشن  هدینـش  هک  تسا  هکنیا  تسا  يرـشب  ره  يرطف  عناص  تابثا  ملاع و  ءدبمب  ملع  هک  یتروص  رد  ٍهلِإ ) نِم  مَُکل  ُتِملَع  ام   ) هتفگ - 1

تافـص زا  هزنم  درادن و  يدـننام  لثم و  تسا و  یکی  امـش  ّیبرم  امـش و  يادـخ  دـنتفگیم  تسه  ییادـخ  هک  دـینادب  دـشاب  هتفگ  يربمیپ 
هدومرف دوریم  رامشب  هیلوا  تایهیدب  تایرورض و  زا  عناصب  ملاع  جایتحا  نوچ  وا و  ریغ  هن  تسا  وا  شتـسرپ  امـش  هفیظو  تسا و  نیقولخم 

(. ِضرَألا َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهّللا  ِیف  َأ  )
منم تسا  ملاع  هدنروآ  دیدپ  عناص و  هک  دینادیم  دوخ  ترطفب  امـش  هک  ییادخ  نآ  هک  تسا  يرگید  هطلاغم  هکنیا  و  يِریَغ ) ٍهلِإ  نِم  - ) 2

. تسین نم  زا  ریغ 
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نم هک  اریز  مدرگ  علطم  یسوم  هلا  رب  مسرب و  اهنامـسآ  هارب  هکلب  زاسب  نم  يارب  یمکحم  دنلب  ءانب  هک  دهدیم  روتـسد  ناماه  شریزوب  - 3
دننک روصت  دنادرگ و  هبتشم  ار  رما  مدرم  رب  هک  هدوب  هار  هکنیا  زا  دیاش  نیعل  نآ  يراکهطلاغم  دیوگیم و  غورد  ع )  ) یـسوم منکیم  نامگ 

. دشاب نیمز  يادخ  زین  نوعرف  تسا  نکمم  دشاب  مسج  ادخ  تسا  نکمم  یتقو  دراد  ناکم  تسا و  مسج  ادخ 
نیاب دـننکیم  نامگ  نینچ  يو  لاثما  نوعرف و  يرآ  ٍبابَت  ِیف  ّالِإ  َنوَعِرف  ُدـیَک  ام  َو  ِلـِیبَّسلا  ِنَع  َّدُـص  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنوَعرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَـک  َو 
رگید دندرگ  بلاغ  هّللا  لها  رب  دننادرگ و  دودسم  شلها  يوسب  ار  قح  هار  دندنب و  هب  ار  ادخ  رون  ولج  دنناوتیم  اهیراکهطلاغم  اهـسیلدت و 

نانآ رکم  دیک و  و  مِهیِدیَأ ) َقوَف  ِهّللا  ُدَی   ) هک دننادیمن 

272 هحفص : 
دیدرگ و شتکالهب  رجنم  نوعرف  رکم  هچنانچ  دش  دهاوخن  ناشدیاع  يزیچ  يراکنایز  نارـسخ و  زج  درک و  دهاوخ  ناشدوخب  تشگزاب 

. دندیدرگ كاله  دندش و  قرغ  لین  دور  رد  شنیعبات  دوخ و 
ناینوعرفب باطخ  زردـنا  ماقم  رد  زاب  دوب  نوعرفب  بوسنم  نوچ  نوعرف  لآ  نمؤم  ِداشَّرلا  َلِیبَس  مُکِدـهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِموَق  اـی  َنَمآ  يِذَّلا  َلاـق  َو 

یقرت دشر و  ببس  هچنآ  ات  دیدرگ  نم  راتفگ  وریپ  دیروخن و  بیرف  دیشابیم  تداعـس  تاجن و  بلاط  رگا  نم  هورگ  يا  دیوگیم  دنکیم و 
. منایامنب امشب  تسا  تلیضف  یلاعت و  و 

ناینوعرف يا  ینعی  نم  هورگ  يا  دیوگ  تسا  اهنآ  هّبنت  يارب  موق ) ای  رارکت (  ِرارَقلا  ُراد  َیِه  َةَرِخآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اینُّدلا  ُةایَحلا  ِهِذه  امَّنِإ  ِموَق  ای 
عاتم کی  ترخآ  بنج  رد  ایند  تایح  هکنیا  هک  ددرگ  تباث  ققحم و  امش  رب  ات  دیزادنیب  راکب  ار  دوخ  لقع  دینک و  زاب  ار  دوخ  لد  مشچ 
هناـخ هک  تسا  ترخآ  امـش  هاگـشمارآ  هاـگرارق و  لـحم  دوب و  دـهاوخن  نآ  يارب  یتاـبث  رارق و  تسا و  رذـگ  رد  دوز  هک  تسا  یکدـنا 

. دوب دهاوخ  امش  یگشیمه 
هلمج ٍباسِح  ِریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُری  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  اهَلثِم  ّالِإ  يزُجی  الَف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  نَم 
یهلا تمارک  راد  هک  تشهب  قئال  ار  یمدآ  تقو  نآ  دـشاب  نورقم  نامیا  اب  یتقو  حـلاص  لمع  هک  دراد  نیاـب  هراـشا  ٌنِمُؤم ) َوُه  َو   ) هیلاـح

حیحـص و تین  زا  دشاب  یلاخ  هک  یلمع  نینچ  دشابن  نامیاب  نورقم  رگا  دنک  هولج  بوخ  يودب  رظنب  ردق  ره  لمع  نکل  دـنادرگیم  تسا 
بوخ اعقاو  لمع  رگا  ینعی  ددرگ  بترتم  نآ  رب  ياهدـئاف  رگا  دـیدرگ  دـهاوخن  رمث  رمثم  ددرگیم  یـشان  نامیا  زا  هک  یهلا  ياضر  دـصق 

َناک نَم  َو  ِِهثرَح  ِیف  َُهل  دَِزن  ِةَرِخآلا  َثرَح  ُدیُِری  َناک  نَم   ) یلاعت هلوق  دیدرگ  دهاوخ  شلماع  دـئاع  ایند  نیمه  رد  نآ  هدـئاف  هجیتن و  دـشاب 
تعارز عفن و  وکین  لـمع  زا  شدوـصقم  هک  یـسک  هیآ 19 ) يوش  هروس  ( ) ٍبیِـصَن نِم  ِةَرِخـآلا  ِیف  َُهل  اـم  َو  اـهنِم  ِِهتُؤن  اینُّدـلا  َثرَح  ُدـیُِری 

دشاب ترخآ 

273 هحفص : 
رد رگید  مینکیم و  اطع  يوب  ایند  زا  دـشاب  اـیند  تعارز  عفن و  لـمع  زا  شدوصقم  هک  یـسک  مینکیم و  داـیز  ار  وا  تعارز  هرمث  عفن و  اـم 

. دوب دهاوخن  وا  يارب  یبیصن  ترخآ 
دوخ ترخآ  يارب  يرکف  یتسیاب  تسا  ترخآ  امـش  هاگرارق  هک  دـیتسناد  امـش  یتقو  تفگ  اهنآب  تحیـصن  ماقم  رد  لـیبزح  زاـب  هصـالخ 

یبوخ لمع  هک  یسک  ددرگیم و  تازاجم  شدب  لمع  ردقب  دنک  يدب  لمع  ملاع  هکنیا  رد  سک  ره  امش  نانز  نادرم و  زا  دینادب  دینکب و 
تاواسم تازاجم  باذع و  رد  هکنیا  هب  هراشا  دیامنیم  اطع  واب  تمعن  الـضفت  باسح  نودب  دنوادخ  دـهدب  ماجنا  دـشاب  نامیا  اب  مأوت  هک 

تبـسن یهلا  لضف  تمحر و  هک  اریز  دـیدرگ  دـهاوخن  تاعارم  نآ  رد  یتاواـسم  هزادـنا و  کـین  شاداـپ  باوث و  رد  نکل  تسا  راـک  رد 
. تشاد دهاوخن  ياهزادنا  ّدح و  حلاص  نمؤمب 
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دندومن شنزرس  ار  يو  ناینوعرف  لیبزح  نانخس  زا  دعب  هک  تسا  نیاب  رعشم  هیآ  ِراّنلا  َیلِإ  ِینَنوُعدَت  َو  ِةاجَّنلا  َیلِإ  مُکوُعدَأ  ِیل  ام  ِموَق  ای  َو 
زا ایوگ  لیبزح  هک  دوب  هکنیا  دش  یهاوخ  التبم  نوعرف  تسایسب  هن  رگ  درگ و  رب  هدیقع  يأر و  هکنیا  زا  ياهدروآ و  نامیا  یسومب  وت  هک 

. دیئامنیم توعد  شتآ  يوسب  ارم  امش  میامنیم و  توعد  ناتتداعس  تاجن و  هارب  ار  امش  نم  هک  تسا  بیجع  یلیخ  دیوگ  بجعت  يور 
ادـخ يارب  هک  دـیئامنیم  رفکب  توعد  ارم  امـش  ِراّـفَغلا  ِزیِزَعلا  َیلِإ  مُکوُعدَأ  اـَنَأ  َو  ٌملِع  ِِهب  ِیل  َسَیل  اـم  ِِهب  َكِرـشُأ  َو  ِهّللاـِب  َرُفکَأـِل  ِینَنوُعدـَت 

ردـتقم و بلاغ و  هک  ییادـخ  يوسب  میامنیم  توعد  ار  امـش  نم  مرادـن و  نآ  تیهولاـب  ملع  هک  ار  یـسک  اـی  يزیچ  مهدـب  رارق  کـیرش 
. تسا هبوت  هدنریذپ 

ناهرب لیلد و  هار  زا  تسا و  نایملاع  مامت  هدننیرفآ  هک  تسا  ییادخ  ار  ملاع  هک  هدیدرگ  تباث  نادج  ناهرب و و  قیرط  زا  هکنیا  هب  هراشا 
رب یلیلد  چـیه  هک  ار  يزیچ  دـنکیم  لوبق  هناروکروک  لقاع  ناسنا  هنوگچ  سپ  هدـیدرگن  تباث  میکح  رداـق  ملاـع  يادـخ  کـی  زا  رتشیب 

. دوب دهاوخن  نآ  تابثا 
تسا هکنیا  رب  رعشم  تسا و  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  ٌملِع ) ِِهب  ِیل  َسَیل  ام   ) هلمج و 

274 هحفص : 
. مرادن واب  ملع  نم  تسه و  هکنیا  هن  مرادن - واب  ملع  تسین  دحا  دحاو و  يادخ  زج  ییادخ  نوچ  هک 

( مرج رد ال  ( ) ال  ) ِراّنلا ُباحصَأ  مُه  َنِیفِرسُملا  َّنَأ  َو  ِهّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  َو ال  اینُّدلا  ِیف  ٌةَوعَد  َُهل  َسَیل  ِهَیلِإ  ِینَنوُعدَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال 
ینج ای  بسک  ینعمب  تسا و  یـضام  لعف  مرج )  ) دندناوخیم و يو  تدابعب  ار  وا  رافک  هک  هدروآ  يزیچ  نآ  ّدر  يارب  تسا و  یفن  ینعمب 

تسا و تباث  هکلب  دینکیم  نامگ  امش  هک  تسین  نینچ  ینعی  تسا  لعاف  عضوم  رد  ِهَیلِإ ) ِینَنوُعدَت  امَّنَأ   ) هلمج رتتسم و  ریمـض  نآ  لعاف  و 
يوعد قیـال  امـش  ههلا  ینعی  تسین  یتوعد  وا  يارب  ٌةَوعَد ) َُهل  َسَیل   ) دـینکیم توعد  نآـب  ارم  امـش  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  نآ  رد  ياههبش 

عفن ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  لطاب  دوبعم  توعد  تباجا  ای  تسین  نآ  رد  تباجا  قاقحتسا  تیهولاب  نوعرف  توعد  ای  دنـشابیمن  تیهولا 
. تشاد دهاوخن 

ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  نانآ  تدابع  دینکیم  اهنآ  شتـسرپب  توعد  ارم  هک  یغورد  نادوبعم  دیوگ  لیبزح  هصالخ  نیقداصلا ) جـهنم  )
لطاب رد  ار  دوخ  رمع  هک  ییاهنآ  دوب و  دهاوخ  وا  يوسب  مه  ام  تشگزاب  تسا و  ادخ  ام  هدننیرفآ  ءدـبم و  تشاد و  دـهاوخن  یعفن  چـیه 

. دیشک دهاوخ  باذعب  اهنآ  ماجنا  رس  ینعی  دنشتآ  لها  نانآ  دناهدینادرگ  فلت 
مدینادرگ و رکذتم  دوب  امش  حالص  هچنآب  ار  امش  نم  دیوگ  لیبزح  ِدابِعلِاب  ٌریَِصب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َیلِإ  يِرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  مَُکل  ُلُوقَأ  ام  َنوُرُکذَتَسَف 

. تسا انیب  دوخ  ناگدنب  لاحب  وا  هک  اریز  منکیم  راذگاو  ادخب  ار  دوخ  روما  نم  دیمهف و  دیهاوخ  ارم  راتفگ  قدص  يدوزب 
. تشاد دهاوخن  امش  يارب  يدوس  رگید  ینامیشپ  تقو  نآ  دیوشیم  تکالهب  فرشم  دیدرگیم و  قرغ  هک  یتقو  نآ  هکنیا  هب  هراشا 

ات 59] تایآ 45  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

َنوَعِرف َلآ  اُولِخدَأ  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  َموَی  َو  ایِشَع  َو  اوُدُغ  اهیَلَع  َنوُضَرُعی  ُراّنلا  ( 45  ) ِباذَعلا ُءوُس  َنوَعِرف  ِلِآب  َقاح  َو  اوُرَکَم  ام  ِتائِّیَس  ُهّللا  ُهاقَوَف 
َلاق ( 47  ) ِراّنلا َنِم  ًابیِصَن  اّنَع  َنُونغُم  ُمتنَأ  لَهَف  ًاعَبَت  مَُکل  اّنُک  ّانِإ  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ذِإ  َو  ( 46  ) ِباذَعلا َّدَشَأ 

ِباذَعلا َنِم  ًاموَی  اّنَع  فِّفَُخی  مُکَّبَر  اوُعدا  َمَّنَهَج  ِۀَنَزَِخل  ِراّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 48  ) ِدابِعلا َنَیب  َمَکَح  دَق  َهّللا  َّنِإ  اهِیف  ٌّلُک  ّانِإ  اوُرَبکَتسا  َنیِذَّلا 
(49)
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ِیف اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُصنََنل  ّانِإ  ( 50  ) ٍلالَض ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُءاعُد  ام  َو  اوُعداَف  اُولاق  یَلب  اُولاق  ِتانِّیَبلِاب  مُُکلُسُر  مُکِیتَأت  ُکَت  َمل  َو  َأ  اُولاق 
َو يدُهلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََقل  َو  ( 52  ) ِراّدلا ُءوُس  مَُهل  َو  ُۀَـنعَّللا  ُمَُهل  َو  مُُهتَرِذـعَم  َنیِِملاّظلا  ُعَفنَی  َموَی ال  ( 51  ) ُداهـشَألا ُموُقَی  َموَی  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا 

(54  ) ِبابلَألا ِیلوُِأل  يرکِذ  َو  ًيدُه  ( 53  ) َباتِکلا َلِیئارسِإ  ِیَنب  انثَروَأ 
ٍناطلُـس ِریَِغب  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداـُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 55  ) ِراکبِإلا َو  ِّیِـشَعلِاب  َکِّبَر  ِدمَِحب  حِّبَـس  َو  َِکبنَذـِل  رِفغَتـسا  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدـعَو  َّنِإ  ِربصاَف 

َو ِساّنلا  ِقلَخ  نِم  ُرَبکَأ  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُقلََخل  ( 56  ) ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  ِهیِِغلاِبب  مُه  ام  ٌربِک  ّالِإ  مِهِروُدُص  ِیف  نِإ  مُهاتَأ 
(58  ) َنوُرَّکَذَتَت ام  ًالِیلَق  ُءیِسُملا  َو ال  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُریِـصَبلا  َو  یمعَألا  يِوَتـسَی  ام  َو  ( 57  ) َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل 

(59  ) َنُونِمُؤی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  اهِیف  َبیَر  ٌۀَِیتَآل ال  َۀَعاّسلا  َّنِإ 

276 هحفص : 

همجرت

(45  ) تفرگ ارف  ار  ناینوعرف  باذع  تشاد و  هاگن  اهنآ  دب  لامعا  ثبخ  زا  ار  لیبزح  دنوادخ  سپ 
رد دیئآ  رد  نوعرف  لآ  يا  دوشیم ) هتفگ  ناینوعرفب   ) ددرگیم اپ  رب  تمایق  هک  يزور  دوشیم و  هضرع  شتآ  ناینوعرف  رب  ماش  حبص و  رد  و 

(46  ) باذع نیرتتخس 
وریپ عبات و  ام  اتقیقح  دنیوگ  دندومنیم  یشکرس  ربکت و  هک  ییاهنآ  هب  ءافعض  دنیامنیم  عازن  هلداجم و  رگیدکی  اب  شتآ  رد  دنیآ  رد  یتقو 

(47  ) دینکیمن عفد  هدش  ام  بیصن  هک  یباذع  زا  ياهرهب  امش  ایآ  میدوب  امش 
هدومن مکح  نینچ  شناگدنب  نیب  ادخ  اتقیقح  دنام  میهاوخ  شتآ  رد  امامت  اهام  دنیوگ  خـساپ ) رد   ) دـندرک ربکت  یـشکرس و  هک  ییاهنآ 

(48)
(49  ) دهد فیفخت  ار  ام  باذع  يزور  هک  دیناوخب  ار  دوخ  راگدرورپ  دنیوگ  منهج  نانزاخب  دنامنهج  رد  هک  ییاهنآ  و 

هنزخ  ) دندمآ يرآ  دنیوگ  باوج  رد  رافک )  ) دـندمآ امـش  يارب  حـضاو  ياههزجعم  اب  ناربمیپ  هک  دوبن  نینچ  ایآ  دـنیوگ  خـساپ  رد  نانآ 
(50  ) یهارمگ رد  رگم  نیرفاک  ياعد  تسین  دینک و  اعد  سپ  دنیوگ  منهج )

(51  ) دنتسیایم اپرب  ناهاوگ  هک  يزور  نآ  دندروآ و  نامیا  ایند  تایح  رد  هک  یناسکنآ  ار و  دوخ  ناربمیپ  مینکیم  يرای  ام  یتسردب 
( تمایق  ) يارس يدب  تسا  اهنآ  يارب  تنعل و  تسا  نانآ  يارب  داد و  دهاوخن  يدوس  ناگدننک  متـس  یهاوخ  رذع - هک  تسا  يزور  نآ  و 

(52)
(53 ( ) باتک نآ  رد  و   ) دندرب ثاریمب  ار  باتک  نآ  لیئارسا  ینب  دوب و  تیاده  نآ  رد  هک ) یباتک   ) میدومن ءاطع  یسومب  اتقیقح  و 

(54  ) دندوب لقع  بحاص  هک  یناسک  يارب  دوب  رکذت  تیاده و 
ماش حبـص و  رد  تدوخ و  هانگ  يارب  نک  شزرمآ  بلط  تسا و  قح  ادخ  هدعو  اتقیقح  نک  ربص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا 

(55  ) ار دوخ  راگدرورپ  امن  دمح  شیاتس و  حیبست و 
ربک رگم  تسین  نانآ  هنیـس  رد  دشاب  هدمآ  اهنآ  رب  ياهنّیب  تجح و  هکنآ  نودب  دنیامنیم  عازن  لادج و  ادخ  تایآ  رد  هک  یناسک  تقیقحب 

(56  ) تسا انیب  اونش و  وا  هک  اریز  ربب  هانپ  ادخب  دّمحم  يا  سپ  دیسر  دنهاوخن  دوخ ) يوزرآب  زگره   ) نانآ هک  یشکرس  و 
(57  ) دننادیمن مدرم  رتشیب  نکل  تسا  رتگرزب  ناسنا  تقلخ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  هنیآ  ره 

يواسم مه  اب  زگره  انیب  روک و 
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رکذـتم هک  یناسک  دـنبایمک  راکدـب ، مدآ ) اـب   ) دـناهدومن وکین  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  دنتـسین ) يواـسم  زین  و   ) دوب دـنهاوخن 

(58  ) دندرگیم
(59  ) دنرادن نامیا  مدرم  رتشیب  نکل  تسین و  نآ  رد  یکش  تسا و  هدنیآ  اققحم  تمایق  تعاس  و 

تایآ حیضوت 

دیدرگ مامت  تجح  یلاعت  قح  فرط  زا  يو  نیعبات  نوعرف و  رب  هکنآ  زا  سپ  ِباذَعلا  ُءوُس  َنوَعِرف  ِلِآب  َقاح  َو  اوُرَکَم  ام  ِتائِّیَس  ُهّللا  ُهاقَوَف 
دوب هدیدرگ  رهاظ  ناینوعرف  شیامن  ضرعم  رد  ع )  ) یسوم ترضح  تلاسر  يربمیپ و  تابثا  يارب  هک  تایآ ) عست  و   ) رایـسب تازجعمب  و 

زردنا ماقم  رد  هک  ار  نوعرف  لآ  نمؤم  لیبزح  و  ع )  ) یسوم لتق  رمک  نوعرف  دندینارذگ و  ّدح  زا  یـسوم  بانجب  ار  يدعت  ملظ و  نانآ  و 
رب دومن و  ظفح  اهنآ  رکم  زا  ار  لیبزح  و  ع )  ) یـسوم ادـخ  دـندیدرگ و  عقاو  یهلا  بضغ  دروم  رد  تقو  نآ  دوب  هتـسب  دوب  هدـمآرب  نانآ 

. دندیدرگ قرغ  لین  دور  رد  دمآ و  دورف  باذع  نانآ 
یکی دومن  جارختسا  ناوتیم  بلطم  ود  هیآ  هکنیا  زا  ِباذَعلا  َّدَشَأ  َنوَعِرف  َلآ  اُولِخدَأ  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  َموَی  َو  ایِـشَع  َو  اوُدُغ  اهیَلَع  َنوُضَرُعی  ُراّنلا 

حبص هک  ایِـشَع ) َو  اوُدُغ   ) هنیرقب رگید  دیامنیم و  رفانم  میالم و  كاردا  تسا و  یقاب  خزرب  ملاع  ربق و  رد  رـشب  حور  گرم  زا  سپ  هکنآ 
نیب هطساو  هک  خزرب  ملاع  رد  دوشیم  مولعم  درادن  ماش  حبص و  ایند  ملاع  هکنیا  لثم  تمایق  ملاع  ارهاظ  دراد و  ملاع  نیاب  صاصتخا  ماش  و 

منهج و تقیقح  دوـب و  دـنهاوخ  عـقاو  شتآ  نآ  ضرعم  رد  نوـعرف  لآ  هک  تسا  رادوـمن  منهج  شتآ  زا  ياهنوـمن  تـسا  ترخآ  اـیند و 
. دیدرگ دهاوخ  رهاظ  تمایق  رد  باذع  تّدش  نآ  راّفک و  باذع 

ٌّلُک ّانِإ  اوُرَبکَتسا  َنیِذَّلا  َلاق  ِراّنلا ، َنِم  ًابیِصَن  اّنَع  َنُونغُم  ُمتنَأ  لَهَف  ًاعَبَت  مَُکل  اّنُک  ّانِإ  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ذِإ  َو 
اهِیف

278 هحفص : 
هدـیدرگ ءاسؤر  عبات  نایـصع  رفک و  رد  هک  یناسک  مدرم  يافعـض  هک  هدـمآ  رب  يرگید  اب  کی  ره  ناـیمنهج  هلداـجم  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ 

ام تمدخ  شاداپب  زورما  ایآ  میتشادنپیم  درخ  مهف و  لها  ار  امـش  میدوب و  هدیدرگ  امـش  عبات  ایند  رد  ام  هک  دنیامنیم  ضارتعا  نانآب  دندوب 
. میشابیم عقاو  منهج  باذع  رد  یگمه  زورما  دنیوگ  نیعباتب  ءاسؤر  دیریگیم  ندرگب  ار  ام  باذع  زا  یطسق 

دیدوبن باذع  بجوتـسم  رـصقم و  نیعبات  امـش  رگا  هکنیا  هب  هراشا  تسا  ادخ  ءازج  زور  مکاح  دنیوگ  ءاسؤر  ِدابِعلا  َنَیب  َمَکَح  دَق  َهّللا  َّنِإ 
. دوب دهاوخن  راک  رد  یمتس  روج و  ملظ و  تسا  لدع  يور  زا  دنک  مکح  شناگدنب  نیب  ادخ  هچنآ  اریز  دشیمن  امش  هاگیاج  منهج 

هانپ منهج  نیلکومب  باذع  تدش  زا  منهج  لها  زین  ِباذَعلا و  َنِم  ًاموَی  اّنَع  فِّفَُخی  مُکَّبَر  اوُعدا  َمَّنَهَج  ِۀَنَزَِخل  ِراّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق  َوهک  هیلع 
. دهدب فیفخت  ار  ام  باذع  زور  کی  هک  دیئامن  تساوخ  رد  وا  زا  دیناوخب و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  دنیامنیم  سامتلا  نانآب  دنربیم و 

رون زا  یلکب  کیرات و  ناشبلق  دنتـشاد و  ار  یلاـعت  قح  زا  يرود  دـعب و  لاـمک  اـیند  هکنیا  رد  هک  يروط  نیمه  منهج  لـها  دوشیم  مولعم 
دوخ لثم  یفیعـض  رـشبب  هدش  هدنهانپ  قلخب و  ناشرظن  طقف  دندوب و  هدینادرگ  دودسم  ادـخب  ایند  رد  ار  دوخ  هار  هدـیدرگ و  یهت  تفرعم 

ناشدوخ لثم  زین  اهنآ  دننیبیم  یتقو  دندرگیم و  هدوب  ناشرظن  ّطحم  ایند  رد  هک  ءاسؤرب  هدنهانپ  ای  دننینچ  زین  ترخآ  رد  دـندوب  هدـیدرگ 
دننادیمن رگید  دنبلطیم  تعافش  اهنآ  زا  دیآیم  رب  يراک  باذع ، نیلکوم  تسد  زا  دننکیم  نامگ  تقو  نآ  هدیدرگ  باذعب  التبم  ّرطـضم و 

رد هکئالم  هک  تسا  هکنیا  یلاعت  قح  رماب  رگم  تساوخ  رد  ءاعد و  یتح  دـنهدیمن  ماـجنا  یلمع  دنـشابیم و  ادـخ  رما  رّخـسم  هکئـالم  هک 
: دنیوگیم هدومن  شنزرس  نانآ  هب  خساپ 
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هدنهانپ نانآب  هک  منهج  لها  زا  هکئالم  ٍلالَض  ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُءاعُد  ام  َو  اوُعداَف  اُولاق  یَلب  اُولاق  ِتانِّیَبلِاب  مُُکلُـسُر  مُکِیتَأت  ُکَت  َمل  َو  َأ  اُولاق 

دنیامن داشرا  قح  يوسب  ار  امـش  هک  دندماین  رایـسب  ياههزجعم  اب  یناربمیپ  یلاعت  قح  فرط  زا  امـش  يارب  ایآ  هک  دـننکیم  لاؤس  دـناهدش 
میدیزرو تفلاخم  میئامن  ادیپ  ار  دوخ  تداعـس  هار  اهنآ  تیاده  غارچب  میدرگ و  نانآ  عیطم  هکنآ  ضوع  ام  دـندمآ و  يرآ  دـنیوگ  اهنآ 

. میدومنن يراد  دوخ - اهنآ  هب  تبسن  یملظ  هنوگ  چیه  زا  میدمآ و  رب  ناراوگرزب  نآ  اب  ّتیدض  ینمشد و  ماقم  رد  هکلب 
رب تجح  مامتا  دندمآ و  یهلا  يارفـس  نوچ  دنیوگ  رافک  باوج  رد  هک  تسا  هکئالم  مالک  ای  یـضعب  لوقب  تسا  ادـخ  مالک  ای  اوُعداَف ) )

هدوزفا امش  تلالض  رب  دیدرگ  یجتلم  نآ  نیاب و  ردق  ره  دیئامنب و  عزف  عزج و  دیهاوخ  هچ  ره  هدنامن  یقاب  امش  رب  يرذع  رگید  دش  امش 
. دیدرگ دهاوخ 

دوخ ناربمیپ  نالوسر و  ام  هک  دینکن  نامگ  رافک  هکنیا  هب  هراشا  هیآ  ُداهشَألا  ُموُقَی  َموَی  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُـسُر  ُرُـصنََنل  ّانِإ 
ناربمیپ زا  نآ  دهاش  هک  يزور  رد  مه  ترخآ و  رد  مه  ایند  رد  مه  لاح  همه  رد  هکلب  تسین  نینچ  میراذگیماو  ادخ  نانمـشد  تسدب  ار 

ار اهنآب  ناگدـنورگ  زین  ار و  دوخ  ءارفـس  ام  لاح  همه  رد  دـننکیم  یگداتـسیا  رـشب  دارفا  لامعا  یهاوگ  يارب  اهنیا  ریغ  نیبتاکلا و  مارک  و 
. دوب دنهاوخ  روصنم  رفظم و  لاح  همه  رد  نانیا  مینکیم و  يرای 

رد مود  دـنادرگ  مزلم  ار  فرط  هک  هنّیب  تجحب و  لوا  ددرگیم  روصت  هجو  دـنچب  دـهدیم  رکذـت  هیآ  هکنیا  رد  هک  نینمؤم  ءاـیلوا و  يراـی 
یبلق تادـییأت  یهلا و  فاطلاب  موس  دـندیدرگیم  بلاـغ  راـفک  رب  حـتاف و  دوب  یـضتقم  تمکح  هک  يردـقب  نینمؤم  هک  هبراـحم  داـهج و 

هک یناسک  رب  اهنیاب  دوب و  عقاو  نینمؤم  ءایبنا و  يارب  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  تاضویف  هکنیا  مامت  دـینادرگیم و  كـاله  ار  اـهنآ  نانمـشد 
تردق طلست و  دندومنیم  لادج  هعزانم و  نانآ  اب  هک  ییاهنآ  رب  هبلغ  رهقب و  دندیدرگ و  یم - بلاغ  دندومنیم  ار  اهنآ  تفلاخم 

280 هحفص : 
. دنتفاییم رفظ  ندیشک  ماقتنا  رب  تردق  نینمؤم و  ناشدوخ و  تاجن  ناشنانمشد و  مادعا  رب  زین  دنتفاییم و 

زور نآ  رد  دنتسیایم  اپ  رب  تداهش  يارب  ناهاوگ  هک  تمایق  زور  ِراّدلا  ُءوُس  مَُهل  َو  ُۀَنعَّللا  ُمَُهل  َو  مُُهتَرِذعَم  َنیِِملاّظلا  ُعَفنَی  َموَی ال  یسربط ) )
ناـنآ رذـع  دـننک  یهاوخ  رذـع - دـندومن  يدـعت  ملظ و  هّللا  ءاـیلوا  نینمؤم و  زا  نارگیدـب  مه  دوخ و  سفنب  مه  هک  ناراکمتـس  ردـق  ره 

. تسا اهنآ  یگهشیمه  هاگیاج  منهج  دنوادخ و  تمحر  زا  دنرود  ینعی  تنعل  تسا  اهنآ  يارب  دیدرگ و  دهاوخن  هتفریذپ 
هتفریذپ اهنآ  رذع  هکنیا  نکل  دریذپب  ار  ناراکهنگ  رذع  دیاب  تفـص  هکنیا  ياضتقمب  هدوتـس و  تیرافغ  تفـصب  ار  دوخ  دنوادخ  هچ  رگا 

دنتسین ششخب  لباق  رگید  دش و  مامت  گرمب  دنتشاد  لوبق  دادعتسا  نآب  هدوب و  دوجوم  هوقلاب  اهنآ  رد  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  يارب  دوشیمن 
تاف ام  كرادت  ياج  رگید  هک  هدینادرگ  هایس  ار  نانآ  بلق  هحفـص  هتفر و  ورف  نانآ  بلق  قامعا  رد  نانچ  نایـصع  رفک و  ضرم  هک  اریز 

. دیامنیم ذوفن  لباق  ّلحم  رد  ّتیراّفغ  هک  اریز  یلاعت  قح  تیرافغ  رد  هن  تسا  یصاع  رفاک و  دوخ  رد  بیع  سپ  هدنامن  یقاب 
هک باتک  يارب  دشاب  لاح  يرکِذ ) َو  ًيدُه   ) دیاش ِبابلَألا  ِیلوُِأل  يرکِذ  َو  ًيدُه  َباتِکلا ، َلِیئارسِإ  ِیَنب  انثَروَأ  َو  يدُهلا  یَسُوم  انیَتآ  دََقل  َو 

ّلحم رد  هکنآ  ای  دومنیم  زاب  هار  ءالقع  يارب  ینعی  دشاب  ردصم  ای  لقع  نابحاص  رب  دوب  رکذت  تیاده و  هک  دوب  یلاح  رد  ةاروت  باتک  نآ 
. دوب دهاوخ  ملاس  لوقع  هدننک  تیاده  ةاروت  باتک  ینعی  دشاب  فوذحم  ءادتبم  ربخ  عفر و 

ار تاروت  باتک  دنتفریم و  رامشب  ع )  ) یسوم ترضح  نادنواشیوخ  زا  دندوب و  ع )  ) یبن بوقعی  ترـضح  نادالوا  لیئارـسا  ینب  جهنم ) )
تسا یباتک  نآ  هک  هدومرف  ةاروت  فصو  رد  دیدرگ و  نایلیئارسا  ینبب  لقتنم  ثراب  تاروت  باتک  دومن و  ءاطع  ع )  ) یسومب یلاعت  يادخ 

ادخب و تفرعم  زا  ار  يرشب  تداعس  تیاده و  قیرط  نآ  رد  هک 
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281 هحفص : 
تلالد دیحوت و  ترطفب  هک  ار  هچنآ  نآ  تایآب  هک  تسا  يرکذت  شناد  لقع و  نابحاص  يارب  هدومن و  نایب  هجو  نسحاب  وا  هیتاذ  تافص 

. دندرگیم رکذتم  تسا  نآ  رب  دهاش  ناشلقع 
دنادرگیم رومأم  زیچ  دنچب  ار  دوخ  ربمیپ  هیآ  هکنیا  رد  ِراکبِإلا  َو  ِّیِـشَعلِاب  َکِّبَر  ِدمَِحب  حِّبَـس  َو  َِکبنَِذل  رِفغَتـسا  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  ِربصاَف 

نآ هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هـک  رگید  تاـیآ  همیمـضب  و  ع )  ) یـسوم ترـضح  و  ع )  ) ءاـیبناب هراـشا  ـالاب  هـیآ  رد  هـکنآ  زا  سپ  ربـص  یکی 
دّمحم دوخ  بیبحب  رما  دـندیدرگ  یبئاصم  هچ  لّمحتم  دندیـشک و  افج  مدرم  زا  ردـق  هچ  ینامـسآ  ياهباتک  تازجعم و  نآ  اب  ناراوگرزب 

: هدومرف رگید  ياج  رد  هچنانچ  نک  ربص  راّفک  يافج  رب  ءایبنا  یقاب  لثم  مه  وت  هک  دیامنیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هک یهانگ  زا  دوصقم  هکنیا  رد  هانگ  زا  ندومن  وفع  بلط  رافغتـساب و  دنادرگیم  رومأم  ار  وا  مود - ِلُسُّرلا  َنِم  ِمزَعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِربصاَف 

رئاغـص هن  رئاـبک  زا  دـننادیم  موصعم  ار  ناربمیپ  هک  یناـسک  تسیچ  هدـیدرگ  رافغتـساب  رومأـم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 
تسا گرزب  یلیخ  ءایبنا  رب  ادخ  تمعن  هک  اریز  دنک  هبوت  رئاغص  زا  هک  هدیدرگ  رومأم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دناهتفگ 
. دنک هبوت  هدزرس  وا  زا  هک  ياهریغص  ناهانگ  زا  ینعی  ناهانگ  زا  هبوت  رب  دیامن  تموادم  هک  هدیدرگ  رومأم  شترضح  هک  تسا  هکنیا 
رئاغـص رئابک و  زا  ناربمیپ  هک  اریز  دناهدومن  لمح  یلوا  كرت  رب  هداد  شترـضحب  تبـسن  حتف  هروس  رد  اجنیا و  رد  هک  ار  یبنذ  یـضعب  و 

مالک تسا و  وا  تما  بنذ )  ) دوصقم دناهتفگ  یـضعب  و  تسا - ّبحتـسم  كرت  هانگ  زا  دوصقم  هک  دـندقتعم  یـضعب  دـنموصعم و  ود  ره 
هک راگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  هیزنت و  حـیبستب و  رما  لثم  تسا  يدـبعت  رما  اـجنیا  رد  رافغتـساب  رما  دوش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  رتحـیحص 

غیلبتب لوغـشم  هک  یعقوم  اصوصخم  دـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  یکچوک  یلاعت و  قح  یگرزب  هشیمه  هک  هدـیدرگ  رومأم  شترـضح 
ددرگن لفاغ  ادخ  زا  تیرشب  تاهج  ياضتقمب  تسا  قلخ  تیاده  ماقم  رد  تلاسر و 

282 هحفص : 
تلاسر راب  لمحت  فیلکت و  ءادا  رد  ار  دوخ  ایناث  غیلبت و  ماقم  رد  تناتم  تماقتسا و  ربصب و  الوا  هدومرف  رما  دوخ  یمارگ  لوسرب  هصالخ 

هیموی ياهزامن  رب  لمح  یـضعب  هک  ماش  حبـص و  اثلاث  دـیامن و  بلط  کمک  ادـخ  زا  هلیـسو  نیاـب  هدومن و  زجع  راـهظا  دـناد و  کـچوک 
شیاتـس دمح و  هیزنتب و  شاب  لوغـشم  نابز  لدب و  هشیمه  هک  باعیتسا  روطب  دشاب  تاقوا  مامت  ماش  حبـص و  زا  دوصقم  دیاش  دناهدومن و 

ِریَِغب ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـندرگن  لـفاغ  ناـشراگدرورپ  رکذ  زا  زین  اـهنآ  دـنیامنب و  یّـسأت  وتب  زین  تّما  هکنیا  اـت  راـگدرورپ 
ملع نودب  هک  دشاب  يرافک  نآب  عجار  هیآ  دیاش  ُریِـصَبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  ِهیِِغلاِبب  مُه  ام  ٌربِک  ّالِإ  مِهِروُدُص  ِیف  نِإ  مُهاتَأ  ٍناطلُس 
نانآ راکنا  هلداجم و  ببـس  هچنآ  دـندومنیم و  عازن  هلداجم و  ادـخ  تایآ  رد  یـشکرس  ربک و  يور  زا  ای  یمهفن  لهج و  يور  زا  شناد  و 
بلاغ قح  لها  یلاعت و  قح  رب  دنناوتیم  قح  راکنا  هلداجمب و  هک  دندرکیم  نامگ  يدنـسپ  دوخ  ربکت و  يور  زا  هکنآ  رگم  دوبن  هدـیدرگ 

. دنبلاغ قح  لها  قح و  هشیمه  مِهیِدیَأ ) َقوَف  ِهّللا  ُدَی   ) دنتسنادیمن رگید  دندرگ 
اریز دیـسر  دنهاوخن  هجرد  نیاب  نانیا  هک  هدومن  تمارک  وتب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  توبن  ماقم  تهج  زا  وت  رب  رافک  دـسح  ینعی  یلوقب  و 

ینعی تسا  لاّجد  جورخ  دوصقم  ِهیِِغلاـِبب ) مُه  اـم   ) یـضعب لوقب  دـهاوخب و  هک  ار  یـسک  ره  دـنادرگیم  دـنلب  توبن  تفارـشب  دـنوادخ  هک 
ماما روهظ  کیدزن  نامزلا  رخآ  رد  دوشیم  مولعم  رایـسب  ثیداحا  زا  دیدرگ و  دهاوخ  عقاو  تسا و  ادخ  ياهتیآ  هلمج  زا  هک  لاجد  جورخ 

. دنیامنیم راکنا  ددرگیم  رهاظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع 
يور زا  هک  ربب  هانپ  ادخب  مهفن  جوجل  ربکتم  نامدرم  هکنیا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ُریِـصَبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف 

نَأ ّالِإ  ُهّللا  َیبأَی  َو   ) دننادیمن رگید  دننادرگ  شوماخ  ار  قح  رون  دـنناوت  ناشراکناب  دـننکیم  نامگ  دـنیامنیم و  هرباکم  وت  اب  لهج  یمهفن و 
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ار نانآ  کیکر  نانخس  هک  تسا  اونش  مه  یلاعت  يادخ  هیآ 32 ) هبوت  هروس  ( ) َنوُِرفاکلا َهِرَک  َول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی 

283 هحفص : 
. تسا راد  ربخ  نانآ  ینورد  هنیک  نطاب و  ثبخ  نآ  اهنآ و  رهاظ  زا  هک  تسا  انیب  مه  دونشیم و 

َّنِإ  ) هک دعب  هیآ  رب  هتخادنا  مدقم  ار  هیآ  هکنیا  هکنیا  دـیاش  َنوُمَلعَی  ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِساّنلا  ِقلَخ  نِم  ُرَبکَأ  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُقلََخل 
دننادیم و يویند  تایح  نیمهب  دودحم  ار  ادخ  تردـق  دـنتمایق و  ملاع  رکنم  هک  ییاهنآ  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  اهِیف ) َبیَر  ٌۀَِـیتَآل ال  َۀَـعاّسلا 
تارک و دادـعت  یگرزب و  تمظع و  هک  یـضرا  يوامـس و  مارجا  تقلخ  هک  دـننادب  دـیاب  دـننادیمن  رداـق  گرم  زا  دـعب  ملاوع  رب  ار  ادـخ 

رـشب تقلخ  زا  تسا  رتعیـسو  رتگرزب و  رایـسب  بتارمب  هک  یگرزب  يدروخ و  زا  ددـع  ّتیمک و  ثیح  زا  مه  تسا  نآ  رد  هک  یتادوجوم 
یـسک ادـخ  زا  ریغ  هک  اـهنآ  رد  هنونکم  ياوق  راـثآ و  تیفیک و  ثیح  زا  مه  دوب و  دـنهاوخن  اـهنآ  تقلخ  تمظعب  ملاـع  مدرم  رثـکا  نکل 

فرـشا هک  یناـسنا  نآ  ـالوا  هک  اریز  تسا  تاـقولخم  فرـشا  ناـسنا  تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسین  نآ  اـب  یفاـنم  بـلطم  هـکنیا  دـنادیمن و 
رب دـهاش  اًلِیبَس ) ُّلَضَأ  مُه  َلب  - ) هک دـنرتتسپ  یناویح  ره  زا  هک  تسا  رافک  اب  نخـس  يور  تسا و  لماک  ناسنا  دوریم  رامـشب  تاقولخم 

تدـحو و روطب  یناسنا  هعماج  هخـسن  رد  دـیآیم  رظنب  هدـنکارپ  ملاع  رد  هچنآ  هک  تسا  يو  تیعماـجب  ناـسنا  تفارـش  اـیناث  تسا و  نآ 
نیرتـالاب زا  تسا  دوجوم  دناهدیـسر  يرـشب  لاـمک  دـحب  هک  یلماـک  دارفا  رد  هک  یتدـحو  تیعماـج و  ناـمه  هک  تسا  دوجوم  تطاـسب 

. دوریم رامشب  تقلخ  ياهراکهاش 
وکین لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  َنوُرَّکَذَتَت  ام  اًلِیلَق  ُءیِسُملا  َال  َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُریِـصَبلا  َو  یمعَألا  يِوَتـسَی  ام  َو 

هک تسا  يرفن  ود  نآ  لاثم  رفن  ود  هکنیا  لاثم  دناهدومن  هابت  هانگ  رفکب و  ار  دوخ  راگزور  هک  ییاهنآ  اب  دنتـسین  يواسم  زگره  دـناهدومن 
ادـیوه يو  رظن  رد  يزیچ  یکیرات  تملظ و  زج  روک  صخـش  هک  انیب  يرگید  دـهدیمن و  زیمت  هاچ  زا  ار  هار  هک  دـشاب  اـنیبان  روک و  یکی 

گنراگنر لاکشا  كاردا  يدام و  ذئاذل  ییانشور و  رون و  زا  دربیمن و  دوصقمب  هار  زین  دوب و  دهاوخن 

284 هحفص : 
. دوب دهاوخ  بیصنیب  دندرگیم  ظوفحم  نآ  زا  مشچ  نابحاص  عطقنی  هک ال  تعیبط 

زاب ار  شلد  مشچ  هدـیدرگ و  دنـسروخ  نآب  حـلاص  لمع  نامیا و  رثا  رد  لماک  ناـسنا  هک  یظوظح  ذـئاذل و  نآ  هک  دـننادیم  نادـنمدرخ 
ظوظحم نآب  دـنرگنیم و  ماودـلا  یلع  ناـنآ  تسا و  هدـنکفا  وترپ  تاـنکمم  رـسارس  رد  هک  تسا  یهلا  ضیف  تمحر و  رون  نآ  هدـینادرگ 

روک صخش  تسا  نکمم  طقف  مشچ  يروک  هک  اریز  تسا  رـس  مشچ  يروک  زا  رتدب  بتارمب  لد  يروک  هک  تسین  یکـش  دوب و  دنهاوخ 
نآ اب  دزادنایم  منهج  لادوگب  ار  یمدآ  لد  يروک  نکل  تسا  رّـسیم  يو  يارب  تاجن  هکنآ  اب  دزادنا  تعیبط  ملاع  بالجنم  ای  هاچ  رد  ار 

راـکهنگ مدآ  يارب  نآ  زا  تاـجن  هک  تسا  یلادوگ  نآ  منهج  لادوگ  تسا و  قح  زا  يرود  دـعب و  اـهنآ  نیرتـالاب  هک  ییاذـک  ياهباذـع 
. دیدرگ دهاوخن  رّسیم 

هدومن و ذوفن  ناشبلق  رد  نامیا  هدـش و  زاب  ناشلد  مشچ  هک  یـصاخشا  يارب  َنُونِمُؤی  ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  اهِیف  َبیَر  ـال  ٌۀَِـیتَآل  َۀَـعاّسلا  َّنِإ 
تسا یندمآ  تمایق  ینعی  ۀعاس )  ) هک دنامیمن  یقاب  ياههبش  کش و  دنیامنیم  هدهاشم  ملاع  ءازجا  مامت  رد  ار  ییادخ  تردق  ملع و  راثآ 

نهربم و میلـس  لقع  ثیداحا و  تاـیآ و  تلالدـب  دوخ  لـحم  رد  هچناـنچ  َنیِِرفاـکلِاب ) ٌۀَـطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  - ) تسا تباـث  ققحم و  هکلب 
راتفرگ یحور  باذعب  دنـشابیم و  منهج  رد  منهج  لها  رهاظ  تروص و  رد  هن  تقیقح  ینعم و  رد  زین  ملاع  نیمه  رد  هک  هدـیدرگ  زرحم 

. دننامداش یهلا  تمحر  رون  تاقارشا  زا  مدب  مد  دنتسه و  معنتم  تشهب  رد  تشهب  لها  دوب و  دنهاوخ 
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285 هحفص : 

ات 70] تایآ 60  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

اُونُکـسَِتل َلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهّللا  ( 60  ) َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  مَُکل  بِجَتـسَأ  ِینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو 
ّینَأَف َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ٍءیَش ال  ِّلُک  ُِقلاخ  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ( 61  ) َنوُرُکشَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلضَف  وَُذل  َهّللا  َّنِإ  ًارِصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف 

َنَسحَأَف مُکَرَّوَص  َو  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًارارَق  َضرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهّللا  ( 63  ) َنوُدَحجَی ِهّللا  ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَفُؤی  َِکلذَک  ( 62  ) َنوُکَفُؤت
(64  ) َنیَِملاعلا ُّبَر  ُهّللا  َكَرابَتَف  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِتابِّیَّطلا  َنِم  مُکَقَزَر  َو  مُکَرَوُص 

اَّمل ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبعَأ  نَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُلق  ( 65  ) َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  ُهوُعداَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُّیَحلا ال  َوُه 
َُّمث ًالفِط  مُکُجِرُخی  َُّمث  ٍۀَقَلَع  نِم  َُّمث  ٍۀَفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت  نِم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 66  ) َنیَِملاعلا ِّبَِرل  َِملسُأ  نَأ  ُتِرمُأ  َو  یِّبَر  نِم  ُتانِّیَبلا  ِینَءاج 
اذِإَف ُتیُِمی  َو  ِییُحی  يِذَّلا  َوُه  ( 67  ) َنُولِقعَت مُکَّلََعل  َو  یمَـسُم  ًالَجَأ  اوُُغلبَِتل  َو  ُلبَق  نِم  یّفَوَُتی  نَم  مُکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  مُکَّدُشَأ  اوُُغلبَِتل 

(69  ) َنُوفَرُصی ّینَأ  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  ( 68  ) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًارمَأ  یضَق 
(70  ) َنوُمَلعَی َفوَسَف  انَلُسُر  ِِهب  انلَسرَأ  اِمب  َو  ِباتِکلِاب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

286 هحفص : 

همجرت

منهج رد  يدوزب  دـننکیم  یـشکرس  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  تقیقحب  میامن  تباجا  ار  امـش  ءاعد  ات  دـیناوخب  ارم  هتفگ  امـش  راـگدرورپ 
(60  ) دوب دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  هک  یلاح  رد  دندرگ  لخاد 

و دیئامن ) لمع  هک   ) داد رارق  امش  ییانیب  يارب  ار  زور  دیریگ و  مارآ  نآ  رد  هکنآ  ات  هداد  رارق  امش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  نآ  ادخ 
(61  ) دوب دنهاوخن  راذگ  رکش  مدرم  زا  رتشیب  نکل  دوب  دهاوخ  تمحر  لضف و  بحاص  رشب  دارفاب  ادخ  اتقیقح 

( یک يوسب  و   ) اجکب امش  تسا ) نینچ  نوچ  و   ) وا رگم  تسین  ییادخ  تسا و  يزیچ  ره  هدننیرفآ  هک  امـش  راگدرورپ  ادخ و  تسا  هکنیا 
(62  ) دیوشیم هدیدرگ  رب 

(63  ) دندوب هدننک  راکنا  ادخ  تایآب  هک  یناسک  دنوشیم  هدیدرگ  رب  ادخ  زا  روط  هکنیا 
دینادرگ ریوصت  ار  اهتروص  هتشارفا و  یئانب  ار  نامسآ  داد و  رارق  امش ) شمارآ  لحم  و   ) هاگرارق ار  نیمز  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نآ  ادخ 

رد یفاطلا  نینچ   ) هکنآ هدینادرگ و  ررقم  ار  امـش  يزور  هزیکاپ  ياهتمعن  زا  هدومن و  ریوصت  وکین  ار  امـش  تروص  ردقچ  دـیرگنب )  ) سپ
(64  ) نایناهج یبرم  راگدرورپ و  تسا  راوگرزب  گرزب و  ردقچ )  ) سپ دوب  دهاوخ  امش  راگدرورپ  ادخ و  هدومن ) امش  هراب 

وا يارب  ار  دوخ  لمع ) و   ) نید هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  وا  سپ  وا  رگم  دشاب  شتسرپ  قحتـسم  هک  یهلا  تسین  تسا و  هدنیاپ ) و   ) هدنز وا 
(65  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  دینادرگ ، صلاخ 

ریغب هک  ار  ییاهنآ  میامن  شتـسرپ  تدابع و  هک  ماهدش  هدـیدرگ  یهن  نم  اققحم  وگب  رافک  نیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا 
میلـست یلاعت و  قح  رما  عیطم  هک  ماهدیدرگ  رومأم  هدـیدرگ و  راکـشآ  نم  يارب  يرهاظ  نیهارب  راگدرورپ  بناج  زا  اریز  دـیناوخیم  ادـخ 

(66  ) مدرگ نایناهج  راگدرورپ 
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نآ زا  سپ  دینادرگ  هقلع  ار  هفطن  نآ  زا  سپ  دـیرفآ  هفطن  زا  ار  امـش  نآ  زا  سپ  درک  تقلخ  كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نآ  ادـخ 
دیدیسر و یناوج  دحب  و   ) هدینادرگ مکحم  ار  امـش  ياوق  هداد و  دشر  ار  امـش  نآ  زا  سپ  دیدوب ، لفط  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ار  امش 

دریمیم يریپ  زا  لبق  هک  تسا  یسک  امش  زا  یضعب  دنادرگیم و  ریپ  ار  امش  نآ  زا  سپ  دیدیدرگ ) دنمورین 

287 هحفص : 
(67  ) دیئامن رکفت  لقعت و  و  دیدرگ ) هبنتم  امش   ) دیاش دنسرب  هدرب  مان  نیعم  تقو  نآب  هک  یتقو  ات  دننینچ ) رشب  دارفا  (و 

سپ شاب  ینعی  نک )  ) دیوگ يوب  هک  تسین  هکنیا  زج  دنک  مکح  يرماب  یتقو  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نآ  ادـخ 
(68  ) ددرگیم دوجوم  یئیش  نآ 

(69  ) دنوشیم هدینادرگ  رب  اجک  اهنیا )  ) دنیامنیم لادج  ادخ  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 
ناشراک و يدب  ینامدرم  نینچ  میداتـسرف  دوخ  ناربمیپ  اب  هک  ار  هچنآ  دنتـشادنپ  غورد  دندومن و  بیذـکت  ار  ادـخ  باتک  هک  یناسک  نآ 

(70  ) دیمهف دنهاوخ  يدوزب  ار  نآ  يازج 

تایآ حیضوت 

هراشا

هیلع هّللا  یّلص  هّللا  دبع  نب  دّمحم  دوخ  مظعا  ریفسب  تقفش  تمحر و  هار  زا  لاعتم  تاذ  هیآ  هکنیا  رد  مَُکل  بِجَتـسَأ  ِینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو 
تباجا ار  امش  ءاعد  نم  دیناوخب  ارم  دیرآ و  نمب  ءاجتلا  نآ  ریغ  ای  تجاح  عقوم  هک  دهدیم  ماغیپ  دوخ  دنمزاین  ناگدنب  يارب  مّلس  هلآ و  و 

. میامنیم
يارب هک  دراد  ینایب  هیآ  حیـضوت  رد  نایبلا  عمجم  رد  هر  یـسربط  خیـش  ِناعَد ) اذِإ  ِعاّدلا  َةَوعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف   ) هدومرف رگید  ياج  رد 
بلط يزیچ  ادـخ  زا  سک  ره  میامنیم و  تباجا  تسه  تباجا  رد  تحلـصم  یتقو  ینعی  مَُکل ) بِجَتـسَأ  ِینوُعدا   ) میاـمنیم همجرت  حاـضیا 
بلط هک  دوشیم  اسب  هک  اریز  تسا  حـیبق  دـشاب  هکنیا  زا  ریغ  رگا  دـشاب و  يو  روظنم  ینعم  نیمه  لد  رد  ای  نابزب  اـی  دـیاب  دـب  ـال  دـیامنیم 

. دشاب هدشن  تحلصم  طرشب  طورشم  وا  ياعد  دشابیم و  هدسفم  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  دیامنیم 
میامن و ءاطع  رجا  امـشب  ات  دـیئامن  تعاـطا  ارم  دیـسانشب و  یگناـگی  تدـحوب و  ارم  هک  تسا  نینچ  هیآ  ینعم  هک  تسا  هتفگ  ساـبع  نبإ 

. مهد باوث  امشب  ات  دیئامن  تدابع  ارم  هک  تسا  تدابع  ءاعد  زا  دوصقم  هدومرف  هک  تسا  لوسر  مالک  ینعم  هکنیا  رب  لیلد 
( نایاپ )

288 هحفص : 
عطق ادخ و  زا  ندومن  تجاح  بلط  ءاعد و  ّتیمها  تمظعب و  هراشا  هیآ  هکنیا  َنیِرِخاد  َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ارم دیناوخب  ِینوُعدا )  ) دیامنیم رما  هیآ  هکنیا  لوا  رد  هچنانچ  تسا  رایسب  ءاعد  تلیـضف  ّتیمها و  رد  رابخا  تایآ و  دراد و  وا  ریغ  زا  دیما 
دنیامنیم يراددوخ  ءاعد  زا  ربک  يور  زا  هک  ار  یناسک  منهج  باذعب  دیامنیم  دـیدهت  هیآ  رخآ  رد  دراد و  بوجو  رب  تلالد  يولوم  رما  و 

رد دروآیم و  قلطم  زاینیب  يوسب  يدنمزاین  يور  لاح  همه  رد  هتبلا  تسناد  تاّذلاب  ینغ  ار  ادـخ  هّللا و  یلا  ریقف  ار  دوخ  هک  یـسک  اریز 
. دیدرگ دهاوخ  واب  هدنهانپ  یجتلم و  نطاب  رهاظ و 
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اوُعدا َِوأ  َهّللا  اوُـعدا  ِلـُق   ) هیآ 110 لیئارـسا  ینب  هروس  رد  یلاـعت  هلوق  هیآ و  نیمه  لـثم  تسا  رایـسب  ءاـعد  تلیـضف  رد  راـبخا  تاـیآ و  و 
هدـئاف تلیـضف و  رد  رابخا  زین  و  مُکُؤاعُد ) َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  ام  لـُق   ) هیآ 77 ناقرف  هروس  رد  یلاـعت  هلوق  زین  و  اوُعدـَت ) اـم  ایَأ  َنمحَّرلا 

. تسا نوریب  هرامش  دادعت و  زا  هک  هدیسر  يردقب  ءاعد 
تـسا رتهب  یتدابع  هچ  متفگ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یباب  دیوگ  هک  دـنکیم  تیاور  نینچ  شردـپ  زا  وا  ریدـس و  نب  نانح  زا  یفاک  لوصا  رد 

زا ادخ  دزن  تسین  رتنمـشد  يدحا  تسا و  وا  دزن  هچنآ  زا  دوش  لاؤس  وا  زا  هکنیا  زا  دشاب  رتهب  یلاعت  يادـخ  دزن  هک  تسین  يزیچ  دومرف 
. دنکن لاؤس  تسا  وا  دزن  هچنآ  زا  دیامن و  ربک  وا  تدابع  زا  هک  یسک 

جاتحم هک  تسین  یـسک  هک  هدیدرگ  نهربم  تباث و  لقن  لقع و  تلالدب  هدومن و  ءاعدـب  رما  هک  يرایـسب  ثیداحا  تایآ و  زا  اهنیا  ریغ  و 
: ءاعدب رگم  دسریمن  واب  یسک  هک  هتفهن  يرایسب  دئاوف  ءاعد  رد  هک  اریز  دشابن  ءاعدب 

تقلخ هدـئاف  دوریم و  رامـشب  تاداـبع  زا  رما  تعاـطا  هدوـمن و  تجاـح  بلط  ءاعدـب و  رما  تاـیآ  رد  هک  اریز  تسا  تداـبع  ءاـعد  لوا -
هک يروطب  تدابع  لصا  تسا و  تدابع  دوشیم  هدافتسا  ِنوُُدبعَِیل ) ّالِإ  َسنِإلا  َو  َّنِجلا  ُتقَلَخ  ام  َو   ) هیآ زا  هچنانچ 

289 هحفص : 
. هداد رارق  ندومن  تجاح  بلط  ندرک و  ءاعد  دوشیم  هدافتسا  رابخا  زا 

دئاوف ءاـعد  يارب  هکلب  تسین  تجاـح  ندـمآرب  هب  رـصحنم  ءاـعد  هدـئاف  هک  اریز  ادـخ  دزن  دوشیم  هدـنب  تلزنم  برق و  ببـس  ءاـعد  مود -
. تسا يرایسب 

ار ادخ  دناوخب  هک  تسین  یناملـسم  چیه  هدومرف  هک  دـنکیم  ثیدـح  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  يردـخ  دیعـس  وبا 
دیامن یم - ءاطع  زیچ  هس  زا  یکی  يوب  ءاعد  نآ  ببـسب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دشابن  یمارح  رما  بلط  محر و  عطق  بلط  نآ  رد  هک  ییاعدب 
دسرب واب  دیاب  هک  ار  يررض  دنادرگیم  عفر  يو  زا  هکنیا  ای  دزادنایم  بقع  تحلـصم  يور  زا  ای  دنادرگیم  هدروآ  رب  ار  شتجاح  يدوزب  ای 

. مینک ءاعد  رایسب  دیاب  تروصنیا  رد  ام  دندرک  ضرع  باحصا 
لئاس هک  دوب  دهاوخ  يدنلب  ماقم  دوخ  هکنیا  ددرگیم و  لخاد  نیعاد  نیلئاس و  هرمز  رد  ءاعدـب  هدـنب  هک  تسا  هکنیا  اهنیا  همه  زا  رتالاب  و 

: هدومن باطخ  شلوسرب  هک  اجنآ  یلاعت  هلوق  دراد  نیمهب  هراشا  دیاش  ددرگ و  عقاو  یهلا  فطل  رظن  دروم 
رظن ییانتعا و  چـیه  نم  راگدرورپ  دوبن  امـش  ءاجتلا  ءاعد و  يارب  رگا  وگب  مرکا  لوسر  يا  ینعی  مُکُؤاعُد ) ـال  َول  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  اـم  لـُق  )

. تشادن امشب  یفطل 
تحلـصم هکنآ  ول  داد و  دهاوخ  ار  وا  باوج  نابرهم  فوئر  يادخ  هتبلا  دناوخ  ار  دوخ  يادخ  تین  صولخ  يور  زا  هدـنب  یتقو  هفاضاب  و 

باوج وا  ءادـن  هک  دوب  دـهاوخ  هدـنب  يارب  یتلیـضف  هبتر و  هچ  هکنیا  و  تسا ) اهکیبل  وت  بر  ای  ره  ریز   ) دـشابن هتـساوخ  هچنآ  ءاطع  رد 
ارم مَُکل ) بِجَتسَأ  ِینوُعدا   ) هدومرف هک  ادخ  هدعو  هک  نامیا  تقیقحب  نکل  دونشیمن  ار  کیبل  يادص  رـس  شوگب  هکنآ  ول  دشاب و  هتـشاد 

. دونشیم ار  کیبل  نامیا  شوگب  داد  مهاوخ  باوج  امشب  دیناوخب 
ءالتبا تمکح  زا  یکی  دـیاش  دـیدرگ و  دـهاوخ  یهلا  فطل  دروم  دـسریم و  یلاع  ماـقمب  ءاـعد  قیرط  زا  هدـنب  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا 

. دنیآ رامشب  نیلئاس  زا  هکنآ  ات  دیامن  ءاطع  اهنآب  دننک و  لاؤس  یلاعت  قح  زا  هک  دشاب  نیمه  نینمؤم 

290 هحفص : 

لاؤس
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لالتخا ببس  تباجا  هک  ملاع  ماظن  رابتعاب  ای  دشابن  لوئسم  ءاطع  رد  تحلصم  هک  ییاج  رد  تسا و  تحلـصم  رب  عرفتم  ءاعد  تباجا  رگا 
ای ُضرَألا ) َو  ُتاوامَّسلا  ِتَدَـسََفل  مُهَءاوهَأ  ُّقَحلا  َعَبَّتا  َِول  َو   ) نونمؤم هروس  رد  یلاـعت  هلوق  دراد  نیمهب  هراـشا  دـیاش  و  ددرگ ، ملاـع  ماـظن 

دیدرگ دهاوخ  هدئافیب  ءاعد  تروص  ود  هکنیا  رد  دشابن  اطع  تباجا و  رد  ار  يو  حالص  هک  یعاد  دوخ  دوجو  ماظن  رد  تحلصم  رابتعاب 
ءاعدب دشابن  تحلصم  رگا  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  یلاعت  ءدبم  تیضایف  ياضتقمب  ءاعد  بلط و  نودب  دشاب  تحلـصم  يزیچ  رد  رگا  اریز 

ناوت هنوگچ  سپ  ددرگ  تباجاب  نورقم  یئاعد  ره  تسیاب  مَُکل ) بِجَتـسَأ  ِینوُعدا   ) یلاعت هلوق  هدومرفب  هکنیا  اب  دیدرگ  دهاوخن  عقاو  زین 
دومن عمج  ار  ود  هکنیا  نیب 

خساپ

. دناهدومن رکذ  یطئارش  ءاعد  يارب  هک  هدش  نایب  ثیداحا  رد  هک  دوب  دهاوخ  یطئارشب  دیقم  تایآ  قالطا  الوا 
تباجا ءاعد  هدومرف  هک  دـنکیم  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  متفه  لهچ  باـب  رد  بولقلا  داـشرا  رد  یملید  اـهنآ  هلمج  زا 

: طرش راهچب  رگم  ددرگیمن 
لاؤس وا  زا  هک  سک  نآ  نتخانـش  ینعی  لوئـسم  تفرعم  موس - لد . ندوـب  كاـپ  صلاـخ و  مود - بلق . روـضح  ینعی  تین  راـضحا  لوا -

يو روخ  رد  هچنآ  دـیامنن و  زواـجت  دوخ  هبترم  زا  بلط  رد  یعاد  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  دـیاش  تلأـسم  رد  فاـصنا  مراـهچ - دـیامنیم .
. دنکن بلط  تسین 

هدومرف رگید  تیاور  رد  زین  و 
( نامرحلا قحتسا  هردق  قوف  لئس  نم  )

ةدع رد  یلح  دهف  نبإ  لیلج  ملاع  زین  و  دوب . دهاوخ  ندیدرگ  مورحم  قحتسم  دیامن  لاؤس  تسا  يو  قیال  هچنآ  زا  رتالاب  هک  یـسک  ینعی 
رابخا بتک  نآ  ياج  تسا و  ینالوط  نآ  نایب  هک  هدومن  نآ  ریغ  لاح و  نامز و  تقو و  زا  طرش  هدزاودب  طورـشم  ار  اعد  تباجا  یعادلا 

. دوش اج  نآب  عوجر  میدومن  ثحب  نآ  بادآ  طئارش و  ءاعدب و  عجار  ياهزادنا  هیمشاه  نیعبرا  باتک  رد  تسا و 

291 هحفص : 
. تسا اهنآ  همه  ورشیپ  بادآ و  دیس  طرش  هکنیا  دشابیم و  سدقت  یلاعت و  لوئسم  تفرعم  مهدزاود  طرش  هتفگ  دهف  نبإ  زین  و 

هدومرف اریز  دوب  دـهاوخن  بوسحم  دـشاب  تباجا  نمـضتم  هک  یلاعت  قح  نایعاد  زا  دسانـشیمن  ار  ادـخ  هک  یـسک  ۀـفرعملا ) میدـع   ) يرآ
. دیناوخب ارم  ینعی  ِینوُعدا ) )

هکلب دیامن  واب  هجوت  ءاعد  لاح  رد  تسین  نکمم  يو  يارب  تخانشن  دوش  هتخانش  تسا  نکمم  هک  يردقب  ار  ادخ  هک  یسک  تسا  یهیدب 
. ادخب هن  دراد  هجوت  دوخ  هینهذ  تروص  نامهب  زین  ءاعد  لاح  رد 

دندومن لاؤس  قداص  ترـضح  زا  یتعامج  دومرف  هک  دنکیم  لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  قودص  دیحوت  زا  یفاو  رد  زین  و 
. دیسانشیمن هک  دیناوخیم  ار  یسک  امش  هک  تسا  هکنیا  يارب  دومرف  ترضح  دوشیمن  تباجا  مینکیم و  ءاعد  ام  هک 

فراعتم عیاش و  تسا  يرما  تاقلطم  دییقت  تسا و  یطئارـشب  دیقم  مَُکل ) بِجَتـسَأ  ِینوُعدا   ) هیآ قالطا  نوچ  هک  دوش  هتـسناد  دیاب  ایناث  و 
ار اعد  ددرگ و  سویأم  ناسنا  دـیابن  دـیدرگن  رهاظ  ءاعد  رثا  طئارـش  نادـقف  تهج  زا  ای  یتحلـصم  يارب  ای  هک  ییاجنآ  رد  هک  تسا  هکنیا 

. تسین لخب  ضایف  ءدبم  رد  تسا و  قح  ادخ  هدعو  دوب و  دهاوخن  رثایب  ءاعد  هک  تسا  ملسم  ققحم و  هک  اریز  دیامن  كرت 
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هار زا  هتـشاد  رظن  رد  هک  ياهدـیاف  نآب  ار  وا  دـنوادخ  تسا  نکمم  دـشابن  هنیعب  هتـساوخ  هچنآ  تباجا  رد  تحلـصم  هک  ییاج  رد  هصالخ 
نآ دناسرب و  ار  وا  يزور  هتفرگ  رظن  رد  هک  ینیعم  قیرط  زا  ادخ  هک  دـنکیم  ءاعد  هکنیا  لثم  دـناسرب  يوب  دـشاب  نآ  رد  حالـص  هک  رگید 

. دیامنیم زاب  وا  يارب  دوشب  يو  شاعم  نیمأت  هک  يرگید  هار  تسین  حالص  العف  قیرط 

لاؤس

روهشم ثیدح  تلالدب 
( نئاک وه  امب  ملقلا  ّفج  )

ظوفحم حول  رد  هدیدرگ و  نییعت  یهلا  ءاضق  رد  امامت  دوشیم  هدش و  عقاو  هچنآ  هک  رایسب  ثیداحا  تایآ و  زین  و 

292 هحفص : 
دنکن هچ  دنکب و  ءاعد  ناسنا  هچ  هکنیا  رب  انب  سپ  دوب  دهاوخن  رادرب  فلخت  هدـیدرگ  تبث  هدـش و  ریدـقت  هچنآ  تسا  مولعم  هدـش و  تبث 

. دش دهاوخ  عقاو  دوشب  دیاب  هچنآ 

خساپ

هدومن بابـساب  ّقلعم  ار  تابّبـسم  هدیدرگ  يراج  بابـسا  يور  ملاع  ماظن  ادخ و  تمکح  نکل  هدیدرگ  تبث  لزا  رد  همه  تاریدـقت  يرآ 
ءاعد و رگا  هک  هدـینادرگ  بلط  ءاعدـب و  ّقلعم  ار  يزیچ  عوقو  ینعی  هدومن  رّرقم  ءاعد  ار  بابـسا  زا  یکی  دراوم  ضعب  رد  هک  تسا  هکنیا 

تـسا ءاعد  طرـشب  ّقلعم  کی  مادـک  تاـجاح  نیب  هک  تسین  مولعم  نوچ  دوشن و  عقاو  دـشن  بلط  رگا  ددرگ و  عقاو  رما  نـالف  دـش  بلط 
تّحص بابسا  زا  یکی  ءاود  یهاگ  هک  ضیرم  يارب  تسا  ءاود  هیبش  ءاعد  میرادن  رب  بلط  زا  تسد  تقو  همه  رد  یتسیاب  هک  تسا  هکنیا 
. دیامن ادیپ  قفاوت  رگید  بابسا  اب  هک  ییاجنآ  دوشیم  تجاح  ندمآ  رب  بابسا  زا  یکی  زین  ءاعد  درادن  ریثأت  یهاگ  ددرگیم و  ضیرم 

: میامنیم همجرت  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یلامجا  دراد و  ینایب  نآ  تباجا  ءاعد و  ّرس  رد  رافسا  رد  نیهلأتملا  ردص 
اهنآ رد  فّرصت  دیامنیم و  ریثأت  رصانع  رد  نآب  هک  ددرگیم  هضافا  ياهّوق  لاعتم  ءدبم  زا  كاپ  سفن  رب  ءاعد  ماگنه  رد  یهاگ  دیوگ  نینچ 

ندـب رد  ناسنا  تـالیخت  هک  يروط  نیمه  ءاـعد و  تباـجا  ینعم  تسا  نیمه  ناـسنا و  لـمع  يارب  دنـشابیم  اـّیهم  رـصانع  هک  اریز  دـنکیم 
نیضاترم لامعا  لثم  دیامن  ریثأت  زین  دوخ  سفن  ریغ  رد  تسا  نکمم  ددرگ  يوق  نآ  ریغ  نیرمتب و  يردق  سفن  رگا  دیامنیم  ریثأت  شدوخ 

. تسا هدش  هدینش  هچنانچ  دنه 
هثاغتسا ءاعدب و  دیامن  تموادم  دیامن و  ادیپ  دوخ  ءدبمب  لماک  هجوت  یتقو  هدیدرگ  كاپ  یقالخا  تاراذق  زا  هک  یکاپ  سفن  يرآ  نایاپ 

دنربـب شتآ  کـیدزن  ار  يدرــس  دـماج  زیچ  هاـگ  ره  هـکنیا  لـثم  ددرگیم  يوـق  هجوـت  رارکت  جــیردتب و  يو  یناـحور  ياوـق  نآ  رثا  رد 
عطقنم ریغ  زا  هک  ياهدـنب  روـط  نیمه  ددرگیم  هدـننازوس  نشور و  هک  دـسریم  ییاـجب  هکنآ  اـت  ددرگیم  مرگ  مـک  مـک  شتآ  ترواـجمب 

يوق و مامتب  دیدرگ و 

293 هحفص : 
تسود و تادوجوم  هک  اریز  دـیامن  ریثأت  ادـخ  نذاب  تاّیّدام  رد  دـناوتب  هک  ددرگ  هضاـفا  يوب  ياهّوق  تسا  نکمم  دروآ  قحب  ور  رعاـشم 
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. دنشابیم ادخ  ءایلوا  ناتسود و  عیطم 

. دوب دنهاوخ  ادخ  نانمشد  نمشد  و 
تاذ هکنآ  زا  سپ  َنوُرُکـشَی  ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلضَف  وُذـَل  َهّللا  َّنِإ  ًارِـصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکـسَِتل  َلیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا 
لبق زا  ار  دوخ  تسا  ندرب  رثؤمب  یپ  رثا  زا  هک  ینا )  ) لیلد قیرطب  رکذت و  يارب  دیامنیم و  تجاح  بلط  ءاعدب و  رما  دوخ  ناگدـنبب  لاعتم 

تمحز زا  هک  هدینادرگ  ررقم  ار  بش  امش  يارب  هک  تسا  یسک  نآ  هدینادرگ  ءاعدب  رومأم  ار  امش  هک  یسک  نآ  هک  دیامنیم  یفّرعم  راثآ 
يور زا  اهنیا  مامت  دیورب و  لمع  بسک و  لابند  زور  ینشور  رد  هک  هداد  رارق  ار  زور  امـش  يارب  دیبای و  تحارتسا  دوخ  هنازور  تقـشم  و 

دنتـسین یهلا  ياهتمعن  رکذـتم  ینادان  لهج و  يور  زا  مدرم  رتشیب  نوچ  نکل  دراد  دوخ  تاقولخمب  تبـسن  هک  تسا  یتمحر  رظن  لـضف و 
. دنیآیمن رب  يراذگ  رکش  ماقم  رد  هک  تسا  هکنیا 

دعب هیآ  هیآ و  هکنیا  رد  َنوُدَحجَی  ِهّللا  ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَفُؤی  َِکلذَـک  َنوُکَفُؤت - ّینَأَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ٍءیَـش ال  ِّلُک  ُِقلاخ  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ 
روطنیا امـش  شیاسآ  يارب  هک  یـسک  نآ  هک  دراد  نیکرـشمب  ضارتعا  تیدـحا  تاذ  رخآ ) ات   ) ًارارَق َضرَـألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا  ینعی :
اهتروص نیرتهب  هب  ار  امش  هداد و  رارق  امش  رس  يالاب  فقس و  ار  نامـسآ  امـش و  هاگ  رارق  لحم  ار  نیمز  هدینادرگ  بترم  مظنم و  ار  ملاع 

یقلاخ هلا و  هک  تسا  يزیچ  ره  هدننیرفآ  امـش و  یبرم  راگدرورپ و  نآ  هدینادرگ  اّیهم  هزیکاپ  ياهاذغ  زا  ار  امـش  يزور  هداد و  لیکـشت 
َكَرابَتَف  ) دندومن راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  یناسک  دندینادرگ  قح  زا  ور  روط  هکنیا  دـیوریم  اجکب  ور  امـش  تسا  نینچ  یتقو  تسین  وا  زج 

(. َنیَِملاعلا ُّبَر  ُهّللا 

294 هحفص : 
. تسا نایملاع  مامت  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  هک  ییادخ  تسا  تمظع  اب  گرزب و  ردقچ 

ار دوخ  لامج  لالج و  فاصوا  زا  تفـص  هس  هیآ  هکنیا  رد  َنیَِملاعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  ُهوُعداَف  َوُه  اـّلِإ  َهلِإ  ـال  ُّیَحلا  َوُه 
وا ییایربک  یگرزب و  تمظع و  تهج  زا  تسا و  ساوح  زا  بئاغ  هک  یـسک  نآ  هک  دهدیم  رکذت  وه )  ) بئاغ ریمـضب  لّوا  دهدیم  رکذـت 
هک اریز  دومن  كاردا  ار  وا  ناوتن  تسا  تاّیلک  یناعم و  كردـم  هک  نطاـب  ساوحب  هن  تسا و  تاـسوسحم  كردـم  هک  رهاـظ  ساوحب  هن 

: رعاش لوقب  تسا  ینکمم  ره  كاردا  قوف  ام  الع  ّلج و  ّقح  تقیقح 

ایرد رعقب  سخ  دسر  رگا  یپ  درب  درخ  شتاذ  هنکب 
. دیدرگ دهاوخن  وا  نوماریپ  گرم  هک  تسا  ياهدنز  ینعی  تسا  ّیح )  ) وا

نآ دیاب  هک  دـیامرفیم  رما  دوخ  ناگدـنبب  سپ  تسا  نایملاع  مامت  هدـننک  تیبرت  هدـننیرفآ و  وا  مّوس - وا . رگم  تسین  ییادـخ  هلا و  مّود -
هک یلاح  رد  صالخا  رس  زا  دیروآ و  وا  زاینیب  هاگردب  يدنمزاین  يور  تسا  امش  یبرم  راگدرورپ و  تافص و  نیاب  فوصوم  هک  یـسک 

. تسا نایملاع  يادخب  صوصخم  شیاتس  دمح و  هک  اریز  دیئامنب  واب  ءاجتلا  دیناوخب و  ار  وا  دشاب  صلاخ  وا  يارب  امش  نید 
ثیداحا زا  هچناـنچ  َنیَِملاـعلا  ِّبَِرل  َِملـسُأ  نَأ  ُتِرمُأ  َو  یِّبَر  نِم  ُتاـنِّیَبلا  ِینَءاـج  اَّـمل  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبعَأ  نَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  لـُق 

لئاسو و ماسقا  عاوناب و  دنهد  بیرف  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  دنناوتیم  هک  دوخ  دساف  نامگب  شیرق  نیکرشم  دیآیمرب 
دننادرگ کیرـش  دوخ  اب  اهتب  رد  ار  وا  دنراد و  زاب  دـیحوت  هملکب  داشرا  تلاسر و  غیلبت  زا  ار  شترـضح  هک  دـندوب  ماقم  رد  اهیرگنوسفا 

اهتّجح و نم  راگدرورپ  فرط  زا  هکنآ  زا  سپ  وگب  مدرم  نیاـب  ص )  ) دّـمحم يا  هک  دـسریم  باـطخ  ناـنآ  عمط  عطق  يارب  هک  دوب  هکنیا 
میامنب شتـسرپ  هک  ماهدـش  هدـیدرگ  یهن  نشور  تانّیب  یحو و  لبق  زا  هدـیدرگ و  رادـیدپ  نم  رب  یلاعت  قح  تینادـحو  رب  رهاظ  تامالع 

بحاص دوخ  طلغ  نامگب  امش  هک  ار  هچنآ 
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295 هحفص : 
نایناهج راگدرورپ  رماوا  میلست  ناج  لدب و  رعاشم  يوق و  مامتب  هک  ماهدیدرگ  رومأم  یحو  قیرط  زا  زین  دیئامنیم و  شتـسرپ  هتـسناد و  رثا 
کیرـش وا  اب  ار  یـسک  تدابع  رد  زگره  هک  ماهدـیدرگ  رومأم  هدـیدرگ  راکـشآ  حـضاو و  نم  رب  ّقح  یگناگی  نیقی  عطقب و  نوچ  مدرگ 

. منادرگن
ُلبَق نِم  یّفَوَُتی  نَم  مُکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  مُکَّدُشَأ  اوُُغلبَِتل  َُّمث  اًلفِط  مُکُجِرُخی  َُّمث  ٍۀَقَلَع  نِم  َُّمث  ٍۀَـفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت  نِم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

هدیرفآ و كاخ  زا  ار  رشب  دارفا  امش  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نآ  تدابع  قحتـسم  هک  دهدیم  رکذت  مدرمب  نآ  زا  سپ  یمَـسُم  اًلَجَأ  اوُُغلبَِتل  َو 
هغضم هقلع و  نآ  زا  سپ  دیدمآ  رد  هفطن  تروصب  یکاخ  تلاح  زا  هک  یتقو  نآ  زا  هدومرف  ررقم  امـش  لیمکت  يارب  یتالاقتنا  تالوحت و 

امـش زا  یـضعب  هکنآ  ات  دیدومن  ادیپ  ءاقترا  وشن و  هجردب  هجرد  دیدش و  لقتنم  جراخ  ءاضفب  محر  همیـشم  زا  دـیدیدرگ و  لفط  هکنآ  ات 
َو ال ًۀَعاس  َنوُرِخأَتـسَی  ال   ) هک هدش  نییعت  یهلا  یلزا  ملع  رد  ینیعم  لجا  یتقو و  یـسک  ره  يارب  دنـسریمن و  یـضعب  دسریم و  يریپ  ّدـحب 
ار دوخ  رکف  هک  میهدیم  رکذت  امشب  دینادیم  همه  ار  تقلخ  بتارم  هکنیا  هکنیا  اب  هک  دراد  نیاب  هراشا  دیاش  َنُولِقعَت  مُکَّلََعل  َو  َنُومِدقَتـسَی )
تردـق و ملع و  رب  لمتـشم  هک  ار  یناـسنا  بیجع  تقلخ  هکنیا  هک  یـسک  نآ  اـیآ  هک  دـیهد  رارق  مکح  ار  دوـخ  لـقع  دـیزادنیب و  راـکب 

چیه دوخ  زا  تسا و  یلامک  روط  ره  دـقاف  هک  یفیعـض  قولخم  ای  تسا  شتـسرپ  راوازـس  هدروآ  یتسهب  یتسین  زا  ار  نآ  تسا و  تمکح 
. دروآیمن دورف  دوخ  زا  رت  تسپ  ای  دوخ  لثم  یفیعض  قولخمب  رس  زگره  دشاب  هتشاد  يروعش  كدنا  هک  یسک  هتبلا  درادن 

دودحم وا  ءالیتسا  تمظع و  توق و  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نآ  تسا  شتـسرپ  تدابع و  قحتـسم  هک  یـسک  نآ  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  يِذَّلا  َوُه 
يذوفن نانچ  تانکمم  قیاقح  رد  وا  رما  دوب و  دهاوخن  يدحب 

296 هحفص : 
. دناریمیم تایح  زا  سپ  دهاوخ  ارک  ره  دشخبیم و  تایح  دنکیم و  هدنز  دهاوخ  ار  سک  ره  دوخ  یلزا  هدارا  ّتیشمب و  هک  دراد 

يزیچب ءاضق  ملاع  رد  وا  یلزا  ّتیـشم  ینیوکت و  رما  هکنآ  زا  سپ  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  دـیاش  ُنوُکَیَف  نُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًارمَأ  یـضَق  اذِإَـف 
هراشا هیآ  رد  نک )  ) ظفل ارهاظ  دیامنیم و  ادیپ  شیادـیپ  روهظ و  جراخ  رد  ددرگیم و  دوجوم  شاب  دـیوگ  واب  هکنیا  ضحمب  تفرگ  قلعت 

ماظن رد  هک  ینکمم  دوجوب  هدارا  قلعت  نامه  اریز  دـشاب  یمالک  یظفلب و  جاتحم  شنیرفآ  رد  هکنیا  هن  تسا  نکمم  دوجو  لوبق  تعرـسب 
. دوب دهاوخ  يو  شیادیپ  رد  یفاک  دشاب  وا  یتسه  رد  تمکح  ملاع 

ص)  ) دّـمحم يا  هک  هدومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هب  باطخ  َنُوفَرـُصی  ّینَأ  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
لماش تایآ  دـنیامنیم و  هلداجم  ادـخ  تایآ  رد  هک  ییاهنآ  نیکرـشم  رافک و  هک  ینیبیم  هتبلا  ینعی  تسا  يراکنا  ماهفتـسا  ینیبیمن  اـیآ 
قحب ور  یتقو  دـندرگیم  رب  اجکب  نانیا  هک  ینآرق  تایآ  ینعی  یعیرـشت  تاـیآ  مه  یقاـفآ و  تادوجوم  ینعی  ینیوکت  تاـیآ  مه  ددرگیم 

. دوب دهاوخ  لطاب  قح  لباقم  دنوریم  اجکب  ور  دنوریمن 
ریـسب هدومن و  ضارعا  قح  زا  هک  ار  ییاهنآ  دیامنیم  یفرعم  هیآ  هکنیا  رد  َنوُمَلعَی و  َفوَسَف  انَلُـسُر  ِِهب  انلَـسرَأ  اِمب  َو  ِباتِکلِاب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 

بیذکت ار  شیپ  ینامسآ  ياهباتک  هک  دندوب  یناسک  دندومن و  ار  نآرق  بیذکت  هک  دنتسه  یناسک  نآ  اهنیا  دنوریم و  لطابب  ور  ییارقهق 
تمایق و رد  يدوزب  ینامدرم  نینچ  دندومن  راکنا  میدومن  رما  اهنآب  ناربمیپ  طسوتب  هچنآب  زین  دنتشادنپ و  غورد  ار  ءایبنا  نانخـس  دندومن و 

. دناهدروآ دوخ  رسب  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  دنیامنیم  هنیاعم  ار  باذع  یتقو  گرم  زا  سپ 

297 هحفص : 
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ات 85] تایآ 71  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

نِم ( 73  ) َنوُکِرـُشت ُمتنُک  ام  َنیَأ  مَُهل  َلِیق  َُّمث  ( 72  ) َنوُرَجـُسی ِراّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَحلا  ِیف  ( 71  ) َنُوبَحـُسی ُلِسالَّسلا  َو  مِِهقانعَأ  ِیف  ُلالغَألا  ِذِإ 
ِّقَحلا ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُحَرفَت  ُمتنُک  اِمب  مُِکلذ  ( 74  ) َنیِِرفاکلا ُهّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًائیَش  ُلبَق  نِم  اوُعدَن  نُکَن  َمل  َلب  اّنَع  اوُّلَـض  اُولاق  ِهّللا  ِنُود 

(75  ) َنوُحَرمَت ُمتنُک  اِمب  َو 
انَیلِإَف َکَّنَیَّفَوَتَن  َوأ  مُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَعب  َکَّنَیُِرن  اّمِإَف  ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  ِربصاَف  ( 76  ) َنیِرِّبَکَتُملا يَوثَم  َسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباوبَأ  اُولُخدا 

ّالِإ ٍۀَیِآب  َِیتأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  َکیَلَع  صُصقَن  َمل  نَم  مُهنِم  َو  َکیَلَع  انـصَصَق  نَم  مُهنِم  َِکلبَق  نِم  ًالُـسُر  انلَـسرَأ  دََقل  َو  ( 77  ) َنوُعَجُری
َو ( 79  ) َنُولُکَأت اهنِم  َو  اهنِم  اُوبَکرَِتل  َماـعنَألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا  ( 78  ) َنُولِطبُملا َِکلانُه  َرِـسَخ  َو  ِّقَحلِاب  َیُِـضق  ِهّللا  ُرمَأ  َءاج  اذِإَف  ِهّللا  ِنذِِإب 

(80  ) َنُولَمُحت ِکلُفلا  یَلَع  َو  اهیَلَع  َو  مُکِروُدُص  ِیف  ًۀَجاح  اهیَلَع  اوُُغلبَِتل  َو  ُِعفانَم  اهِیف  مَُکل 
َّدَـشَأ َو  مُهنِم  َرَثکَأ  اُوناک  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِـسَی  مَلَف  َأ  ( 81  ) َنوُرِکُنت ِهّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ِِهتاـیآ  مُکیُِری  َو 

ام مِِهب  َقاح  َو  ِملِعلا  َنِم  مُهَدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُـسُر  مُهتَءاج  اّمَلَف  ( 82  ) َنُوبِـسکَی اُوناک  ام  مُهنَع  ینغَأ  امَف  ِضرَألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق 
انَـسَأب اَوأَر  اَّمل  مُُهنامیِإ  مُهُعَفنَی  ُکَی  مَلَف  ( 84  ) َنیِکِرـشُم ِِهب  اّنُک  اِمب  انرَفَک  َو  ُهَدحَو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولاق  انَـسَأب  اَوأَر  اّمَلَف  ( 83  ) َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک 

(85  ) َنوُِرفاکلا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِهِدابِع  ِیف  تَلَخ  دَق  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَّنُس 

298 هحفص : 

همجرت

اهریجنزب هدش و  هتسب  نانآ  ندرگ  رد  ییاهلغ  تمایق )  ) عوقو ماگنه  دندومن ) بیذکت  ار  یهلا  ياهباتک  ناربمیپ و  هک  ییاهنآ  )
(71  ) دنوش هدیبات  شتآ  رد  نآ  زا  سپ  دنوشیم  هدیشک  ناشوج  بآ  رد 

(72  ) دیداد رارق  ادخ  کیرش  هک  ییاهنآ  دنیاجک  دوشیم  هتفگ  اهنآب  نآ  زا  سپ 
دنادرگیم هارمگ  ار  نیرفاک  روطنیا  ادخ  میناوخب  ار  يزیچ  هک  میدوبن  نینچ  ایند  رد  ام  هکلب  دندش  مگ  ام  رظن  زا  نانآ  دنیوگ  خساپ ) رد  )
ناـتدوخب هک ) دـیدوب  نینچ   ) هکنیا يارب  دـیدوب و  ناـمداش  دوب  قـح  زا  ریغ  هک  يزیچب  اـیند  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  امـش  نالذـخ  هکنیا 

(74  ) دیدیزانیم
ربکتم نامدرم  هاگیاج  دوب  دهاوخ  دب  ردقچ  دیـشابیم  نادیواج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دییآرد  منهج  ياهردب  هک  دسریم  نیکرـشمب  باطخ 

(75  ) شکرس
اهنآب هک  ار  ییاهباذع  ضعب  میهدـیم  ناشن  وتب  وت ) تایح  رد   ) ای ام  تسا و  قح  ادـخ  هدـعو  ۀـقیقح  امن  ربص  رافک ) يافج  رب   ) دّـمحم يا 

(76  ) دندرگیم رب  ام  يوسب  سپ  میناریمب  ار  وت  ای  میاهداد  هدعو 
لقن وت  يارب  ار  رگید  ضعب  تشذگرـس  میدومن و  نایب  وت  رب  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  تیاـکح  میداتـسرف و  یناربمیپ  وت  زا  شیپ  اـم  اـتقیقح  و 

ددرگیم يراج  مکح  یتسرد  قحب و  دسر  ادخ  نامرف  یتقو  ادـخ و  نذاب  رگم  دروایب  ياهزجعم ) و   ) هیآ هک  يربمیپ  دوبن  و  ( 77  ) میدومنن
(78  ) دنرب نایز  نارسخ و  تمایق ) رد   ) اجنآ رد  دندومنیم  یشم  لطاب  رب  هک  ییاهنآ  و 

دیئامن هیذغت  رگید  ضعب  تشوگ  زا  دیوش و  راوس  نآ  زا  یضعبب  هک  دیرفایب  ار  نایاپراهچ  امش  يارب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نآ  ادخ 
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یتشک رب  نایاپراهچ و  نآ  رب  دناسرب و  دیراد  لد  رد  هک  یتجاح  نآب  ار  امش  هکنآ  ات  تسا و  يرگید  عفانم  امش  يارب  اهنآ  رد  زین  و 

299 هحفص : 
(80  ) دیوش راوس 

(81  ) دنایامنیم امشب  ار ) دوخ  تمحر  ياههناشن  و   ) تایآ و 
نانآ ياوق  رتدایز و  نانآ  ددع  دندوب و  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  تبقاع  دوب  هنوگچ  دنرگنب  ات  دـنیامنیمن  ریـس  نیمز  رد  رافک  ارچ  ایآ 

دینادرگن زاین  یب  باذع  زا  ار  اهنآ  هاپـس ) بیترت  لام و  عمج  زا   ) دـندومن بسک  هچنآ  دوب و  اهنیا  زا  رتشیب  نیمز  رد  ناشراثآ  رتدـیدش و 
(82)

دندومنیم ءازهتـسا  نآب  هک  ار  هچنآ  ار  اهنآ  تفرگارف  دندوب و  دونـشخ  دنتـشاد  هک  یـشناد  نآ  اب  نانآ  دندمآ  اههزجعم  اب  ناربمیپ  نوچ  و 
(83)

(84  ) میدادیم رارق  کیرش  ادخ  يارب  هچنآب  میدش  رفاک  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخب  دنتفگ  دندید  ار  ام  باذع  نیکرشم  نوچ  سپ 
نایز ناشرمع  زا  نیرفاک  هتشذگ و  نینچ  شناگدنبب  تبسن  ادخ  تنـس  اریز  دیـشخبن  عفن  اهنآب  نامیا  رگید  دندید  ار  ادخ  باذع  نوچ  و 

(. 85 ( ) دیدرگن ناشدیاع  ناشرمع  زا  يزیچ  ینعی   ) دندرب

تایآ حیضوت 

اناد ناشبیذـکت  هجیتن  ناشلمع و  حـبقب  تقو  هچ  رافک  َنوُرَجـُسی  ِراّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَحلا  ِیف  َنُوبَحـُسی - ُلِسالَّسلا  َو  مِِهقاـنعَأ  ِیف  ُلـالغَألا  ِذِإ 
ناشوج بآ  رد  ار  اهنآ  ات  دـنوشیم  هدیـشک  هک  یلاح  رد  دـننیب  هتـسب  دوخ  ندرگ  رد  ار  نیـشتآ  ياهریجنز  اهلغ و  هک  یتقو  دـندرگیم 

. دندرگ هتخوس  منهج  شتآ  رد  نآ  زا  سپ  دنزادنیب 
ینامـسج ياهباذـع  نیرتالاب  زا  هک  گرزب  باذـع  هسب  ار  نانآ  دـناهدومن  ار  یهلا  تایآ  ناربمیپ و  راکنا  هک  يراـفک  نآ  هیآ  هکنیا  رد 
ياهریجنز اهلغ و  نیمه  هجیتن  نآ  هک  هدـیدرگ  هتـسب  اهنآ  ندرگ  رد  تسا  تلذ  تمالع  هک  ییاهلغ  یکی  هدومرف  دـیدهت  دوریم  رامـشب 

دراذـگیمن هدـینادرگ و  هتـسب  ار  نانآ  ياپ  تسد و  اـیند  هکنیا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  يدنـسپدوخ  توخن و  ربک و  يویند و  لاـمآ  وزرآ و 
یقرت يوسب  یمدق 

300 هحفص : 
زا ار  دوخ  نانآ  راتفگب  لمع  ناربمیپ و  توبنب  قیدـصت  رثا  رد  دـنور و  الاب  لامک  زکرمب  ور  دـنرادرب و  تیناسنا  هبترمب  دوعـص  یلاعت و  و 

. دنروآ تقیقح  یناحور و  عیسو  ملاع  ياضفب  ور  هدومن  اهر  تعیبط  يانگنت 
نانآ نیشتآ  ياهریجنز  اب  هدش  هتـسب  لغ  اهنآ  ندرگب  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  هداد  لالغاب )  ) فطع فطع ) واوب   ) هک مود ) باذع  )

. دوب دهاوخ  نایمنهج  یشکشیپ  تافیرشت  هکنیا  ارهاظ  دنزادنایم و  ناشوج  بآ  رد  دنناشکیم و  ار 
. دنزادنایم شتآ  رد  ار  نانآ  تازاجم  همهنیا  زا  سپ  موس ) )

دیاش تبسانم  نیاب  دنزادنایب و  شتآ  زا  رپ  رونت  رد  هک  یمزیه  لثم  دیدش  شتآ  رد  تسا  مزیه  نتخادنا  ینعمب  تغل  رد  رجس  نورجسی ) )
هیآ میرحت )  ) هروس رد  یلاعت  هلوق  دیامنیم  دییأت  ار  هیجوت  هکنیا  دوب و  دنهاوخ  منهج  مزیه  دوخ  رافک  تقیقح  رد  هک  دشاب  نینچ  دوصقم 

. تسا گنس  مدرم  منهج  هنارک  شتآ  ُةَراجِحلا ) َو  ُساّنلا  اَهُدُوقَو   ) 6
هکنآ زا  سپ  َنیِِرفاکلا  ُهّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًائیَـش  ُلبَق  نِم  اوُعدَن  نُکَن  َمل  َلب  اّنَع  اوُّلَـض  اُولاق  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُکِرـُشت  ُمتنُک  ام  َنیَأ  مَُهل  َلِیق  َُّمث 
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خساپ رد  دیدینادرگیم  ادخ  کیرـش  تدابع  رد  امـش  هک  ییاهنآ  دنیاجک  دنیوگ  نانآب  هکئالم  دندرگیم  عقاو  منهج  رد  نیکرـشم  رافک و 
هکنیا باب  زا  ای  باذع  تدش  زا  اعقاو  ای  هدوب  اهنآ  هنیرید  تداع  هک  ییوگغورد  هعدخ و  يور  زا  ای  هکلب  میاهدرک  مگ  ار  اهنآ  ام  دنیوگ 

تداعـس قیرط  زا  ار  نیرفاک  ادـخ  روط  هکنیا  میدرکیمن  تدابع  ار  يزیچ  ام  دـنیوگ  دـنیامنیم و  راکنا  الـصا  دـندوبن  انتعا  لباق  زیچ  اـهتب 
. دنادرگیم هارمگ 

زورما هک  یتازاجم  باذع و  هکنیا  دنیوگ  اهنآب  باذع  هکئالم  دـیاش  َنوُحَرمَت  ُمتنُک  اِمب  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُحَرفَت  ُمتنُک  اِمب  مُِکلذ 
یمهفن يور  زا  امـش  هدینادرگ و  هتـسب  یلاعت  قح  زا  ار  امـش  هار  هداد و  لد  نآب  ایند  رد  هک  تسا  یلطاب  روما  نآ  رفیک  دیاهدیدرگ  راچد 

دیدیمارآیم مرخ  داش و  نآب  زین  دیدوب و  لاحشوخ  نآب 

301 هحفص : 
منهج ياهرد  رد  هک  دـسریم  زیمآ  طخـس  باطخ  رافکب  اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َباوبَأ  اُولُخدا  َنوُحِرَف ) مِهیَدـَل  اـِمب  ٍبزِح  ُّلُـک   ) یلاـعت هلوق 
دهاوخ یتاکرد  زین  ار  منهج  دراد  ینیعم  دارفاب  صاصتخا  ياهجرد  ره  هک  تسا  یتاجرد  تشهب  يارب  هک  يروط  نیمه - دـیدرگ  لـخاد 
نیقفانم ِراّنلا ) َنِم  ِلَفـسَألا  ِكرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفانُملا  َّنِإ   ) هدومرف هیآ 144  ءاـسن )  ) هروس رد  دراد  ياهفئاـطب  صاـصتخا  ياهکرد  ره  هک  دوب 

رگید تاکرد  رد  دوب و  دنهاوخ  عقاو  منهج  ریز  هکرد  رد  نانآ  دنزادنایم  نینمؤم  لخاد  ار  دوخ  یسوساج  هعدخ و  يور  زا  هک  ییاهنآ 
هجرد هدـش و  هیبـشت  هلپ  تفهب  راـبخا  رد  هک  دراد  یتاـجرد  بتارم و  ناـمیا  هک  يروطناـمه  اریز  دـنراد  ياـج  رگید  ضعب  قوف  یـضعب 

دراد یبـتارم  زین  نآ  تسا  ناـمیا  لـباقم  هک  مه  رفک  رگید  ضعب  قوف  یـضعب  تسا  يو  يوقت  ناـمیا و  هجرد  روـخرد  سک  ره  یتـشهب 
. دوب دهاوخ  ادخب  كرش  بتارم  همه  زا  رتنیئاپ 

دـنتفرن و ناربمیپ  راـب  ریز  هدـیمهف  هتـسناد و  توخن  ربک و  يور  زا  هک  دنـشاب  ییاـهنآ  نیربکتم  زا  دوصقم  دـیاش  َنیِرِّبَکَتُملا  يَوثَم  َسِئبَف 
اهباذـع و نآ  اـب  خزود  یناـمدرم  نینچ  هاـگیاج  هک  دـندومنیم  ناینیـشیپ  هناـسفا  غورد و  رب  لـمح  ار  ناراوگرزب  نآ  ییادـخ  ناـنخس 

. دناهدومن هیهت  دوخ  يارب  یهاگلزنم  دب  نیربکتم  دوب و  دهاوخ  هداد  حرش  الاب  هیآ  رد  هک  ییاذک  ياههجنکش 
ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  زا  مُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَعب  َکَّنَیُِرن  اّمِإَف  ٌّقَح  ِهّللا  َدـعَو  َّنِإ  ِربصاَـف 

ربخ واب  شکرابم  لد  یلست  يارب  هیآ  هکنیا  رد  دیشکیم و  تیذا  رایسب  نیکرشم  رافک و  زا  شترضح  دوشیم  مولعم  دنادرگیم  ربصب  رومأم 
. دیسر دهاوخ  وت  يزوریف  رفظ و  دعوم  هک  دهدیم 

باوثب و عجار  ادـخ  هک  ار  هچنآ  اـتقیقح  هک  نادـب  ینک و  ربـص  دـیاب  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  هدومرف  هک  تسا  هکنیا 
هدعو رافک  باذع  نیرباص و  نینمؤم و  تاجرد 

302 هحفص : 
بولغم دوصقم  دـیاش  مینایامنیم  وتب  هک  دوب  دـهاوخ  وت  تایح  نامز  رد  رافک  باذـع  زا  یتمـسق  دیـسر و  دـنهاوخ  نآب  تسا و  قح  هداد 
یـضعب دندیدرگ و  لوذخم  بولغم و  رافک  دیدرگ و  عقاو  ترـضح  دوخ  نامز  رد  هک  اهداهج  یقاب  ردب و  گنج  رد  دـشاب  رافک  ندـش 

. دندش ریسا  نیملسم  تسدب  یضعب  هتشک و 
ریخا هلمج  نیرسفم  دیسر  دنهاوخ  ناشلمع  رفیکب  هک  تسا  امب  عجار  نانآ  رما  هک  وت  توف  تلحر و  زا  دعب  ای  َنوُعَجُری  انَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َوأ 

دیآیم رظنب  نینچ  نکل  میناسریم  ناشراتفر  رفیک  ناشلمع و  شاداپب  تمایق  رد  ار  رافک  هک  دـناهدومن  تماـیقب  لـمح  ار  َنوُعَجُری ) اـنَیلِإَف  )
ای یـشاب  تایح  رد  وت  هاوخ  راد  شوخ  لد  وت  دـیامرفب  واب  دـهاوخیم  شلوسر  لد  یلـست  يارب  دـیاش  درادـن و  تمایقب  صاصتخا  هیآ  هک 

دـیناسر و میهاوخ  یتشهب  یلاع  تاماقم  نآب  ار  نانآ  ترخآ  رد  مینادرگ و  روصنم  رفظم و  ایند  رد  ار  نینمؤم  تسا  قح  ام  هدـعو  یـشابن 
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اهناملسم تسد  رد  یضعب  بولغم و  لوذخم و  اهنآ  هک  ایند  رد  مه  ناشلمع  تازاجم  رفیکب و  ار  نانآ  هک  تسا  امب  عجار  زین  نیرفاک  رما 
. دیسر دنهاوخ  دناهدش  دیدهت  هک  ییاذک  ياهباذع  نآب  زین  ترخآ  رد  دیدرگ و  دنهاوخ  ریسا  یضعب  هتشک و 

تسیب هدش  اهنآ  تیاکح  نآرق  رد  هک  یناربمیپ  نآ  َکیَلَع  صُصقَن  َمل  نَم  مُهنِم  َو  َکیَلَع  انصَصَق  نَم  مُهنِم  َِکلبَق  نِم  اًلُسُر  انلَـسرَأ  دََقل  َو 
نآرق رد  اهنآ  زا  یمسا  الـصا  رگید  ضعب  نآ و  ریغ  و  عسی )  ) لثم هدشن  اهنآ  لاح  حرـش  نکل  هدش  هدرب  مان  رگید  ضعب  دنربمغیپ و  هن  و 
تـشه نانآ  ددع  هک  دراد  رگید  تایاور  رد  هتفگ و  رفن  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  ار  ناربمیپ  ددـع  تایاور  زا  یـضعب  هدـشن و  هدرب 
ءایبناب ندروآ  نامیا  تسا و  لوا  تیاور  نامه  فورعم  روهـشم و  نکل  اهنآ  ریغ  زا  رازه  راـهچ  لیئارـسا و  ینب  رد  رازه  راـهچ  هدوب  رازه 

. تسین اهنآ  مسا  اهنآ و  ددع  نتسنادب  طورشم 
( نیقداصلا جهنم  )

303 هحفص : 
رکذ نآ  تیاکح  نآرق  رد  دوب و  هایس  ناربمیپ  زا  یکی  هدومرف  هک  هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 

. هدشن
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  رافک  دـناهتفگ  هیآ  لوزن  نأش  رد  نیرـسفم  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ٍۀَـیِآب  َِیتأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  اـم  َو 

ای نادرگ  الط  ار  دحا  هوک  ای  نادرگ  ناور  ام  رب  بآ  ياههمـشچ  ای  اهناتـسوب  يربمغیپ  رگا  وت  دنتفگیم  هکنیا  لثم  دـندومنیم  هزجعم  بلط 
. هداد حرش  لیئارسا  ینب  هروس  رد  ار  نانآ  کیکر  راتفگ  زا  یضعب  هک  تاداریا  هکنیا  لاثما  روایب و  ام  رب  زاب  یباتک  ور و  نامسآب  ام  ولج 
هک ییاـج  رد  ادـخ  نذاـب  رگم  دروآـیمن  ياهداـعلا  قراـخ  هزجعم و  ناربـمیپ  زا  يربـمیپ  چـیه  هدومرف  ناـنآ  ّدر  يارب  ـالاب  هیآ  هکنیا  رد  و 

. دومنیم يراج  اهنآ  تسدب  ياهداعلا  قراخ  هزجعم و  اهنآ  تلاسر  تابثا  يارب  یلاعت  قح  دومنیم  ءاضتقا  تحلصم 
رب ددرگ  يراج  یلاعت  يادـخ  رما  هک  ییاج  رد  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  هیآ  دـیاش  َنُولِطبُملا  َِکلانُه  َرِـسَخ  َو  ِّقَحلِاب  َیُِـضق  ِهّللا  ُرمَأ  َءاج  اذِإَف 

لمع زا  تسد  رافک  زاب  لاحنیا  اب  ددرگ و  رهاظ  شربمیپ  تسدب  نانآ  لیمب  هک  دناهتـساوخ  هک  یتاداعلا  قراخ  تازجعم و  زا  رافک  هچنآ 
نارسخ و دیدرگ و  دهاوخ  ققحم  نانآ  رب  باذع  مکح  تقو  نآ  دنیامن  رحس  رب  لمح  ار  هزجعم  هدومن و  راکنا  هتشادن و  رب  دوخ  هیور  و 

. دننزیم مدق  لطاب  قیرط  رد  هک  ییاهنآ  دنرب  نایز 
هک دندومن  ینامسآ  هدئام  بلط  ع )  ) یسیع زا  هکنآ  زا  سپ  هک  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نییراوح  زا  ۀیاکح  هدئام  هروس  رد 

یِّنِإ ُهّللا  َلاق   ) دـیدرگ لزان  هیآ  هکنیا  دومن  هدـئام  بلط  یلاعت  قح  رماـب  ع )  ) یـسیع ترـضح  ددرگ و  ناـمیاب  نئمطم  ناـمبلق  میروخب و 
«1 (» َنیَِملاعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  مُکنِم  ُدَعب  رُفکَی  نَمَف  مُکیَلَع  اُهلِّزَنُم 

-----------------------------------
سپ هک  یسک  نکل  مروآیم  دورف  امش  رب  دناهتساوخ  هک  ياهدئام  نم  دومرف  ادخ  ع )  ) یـسیع شهاوخ  زا  دعب  هیآ 115  هدئام  هروس  ( 1)

. مشاب هدومنن  یباذع  نینچ  ار  ملاع  زا  يدحا  هک  میامنیم  یباذع  نانچ  ار  وا  ددرگیم  رفاک  نآ  زا 

304 هحفص : 
مامتا زا  سپ  هک  تسا  ادیوه  بلطم  هکنیا  هقان  نتـشک  رثا  رد  شموق  رب  باذـع  ندـمآ  دورف  مالّـسلا و  هیلع  حـلاص  هقان  تیاکح  رد  زین  و 

. تسا یمتح  يورخا  تابوقع  رب  هوالع  يویند  باذع  قاقحتسا  نیرکنم  رب  تّجح 
ِکلُفلا یَلَع  َو  اهیَلَع  َو  مُکِروُدُـص  ِیف  ًۀَـجاح  اهیَلَع  اوُُغلبَِتل  َو  ُِعفانَم  اهِیف  مَُکل  َو  َنُولُکَأت - اـهنِم  َو  اـهنِم  اُوبَکرَِتل  َماـعنَألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا 

تـسا یـسک  نآ  نایناهج  هدننیرفآ  ادخ و  هک  دیامنیم  یفرعم  ار  دوخ  تسا  ندرب  رثؤمب  یپ  رثا  زا  هک  ّینا )  ) قیرطب هیآ  هکنیا  رد  َنُولَمُحت 
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ار اهنآ  زا  یضعب  هک  هدینادرگ  امـش  رخـسم  ار  نانآ  هدینادرگ و  مار  رـشب  دارفا  امـش  يارب  نانچ  ناشهثج  تمظع  نآ  اب  ار  نایاپ  راهچ  هک 
تاجایتحا یقاب  زین  دیربیم و  نانآ  كرک  مشپ و  تسوپ و  زا  رگید  عفانم  دیروخیم و  اهنآ  زا  یضعب  تشوگ  زا  هدینادرگ و  امـش  بوکرم 
ياههناشن اهتیآ و  همهنیا  ایآ  هکنیا  هب  هراشا  دینکیم  رذگ  ایرد  زا  هدش  راوس  یتشک  رب  هداهن و  امـش  سرتسد  رد  تادوجوم  لبق  زا  ار  امش 

. دیدرگیم هزجعم  لابند  هک  تسین  یفاک  امش  يارب  یلاعت  قح  تدحو  دوجو و  تابثا  رب  تردق 
. دندومنیم رحس  رب  لمح  ار  ءایبنا  تازجعم  هچنانچ  ددرگیمن  عناق  مه  تازجعمب  تسین  يو  رد  تعاطا  تلاح  هک  یسک  يرآ 

ار تقلخ  راثآ  ینیوکت و  تایآ  ماودـلا  یلع  امـش  هک  تسا  الاب  هیآ  حیـضوت  رب  دـهاش  هیآ  هکنیا  َنوُرِکُنت  ِهّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ِِهتاـیآ  مُکیُِری  َو 
تایآ هکنیا  اب  تسا  ادـیوه  میکح  ّربدـم  تردـق  تمکح و  ملع و  تقلخ و  راـثآ  تادوجوم  ماـمت  رد  هک  یتروص  رد  دـیئامنیم  هدـهاشم 

. دینادرگ کیرش  وا  اب  ار  یسک  دیروآ و  ریغب  ور  دوخ  جئاوح  ءاضق  تدابع و  رد  دیئامن و  تدحو  راکنا  دیناوتیم  هنوگچ  نشور  رهاظ و 
ام مُهنَع  ینغَأ  امَف  ِضرَألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  َّدَـشَأ  َو  مُهنِم  َرَثکَأ  اُوناـک  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَـألا  ِیف  اوُریِـسَی  مَلَف  َأ 
رد هدـینادرگ  اّیهم  وکین  هجوب  شنیرفآ  ماظن  تمکح و  ریبدـتب  رـشب  يارب  هک  ییاهتمعن  هب  رکذـت  تردـق و  راهظا  زا  سپ  َنُوبِـسکَی  اُوناک 

ایآ هک  هدمآ  رب  رافک  رکذت  دیدهت و  ماقم 

305 هحفص : 
رد هک  یباذع  راثآ  هکنآ  ات  دننکیمن  ریـس  نیمز  فارطا  رد  دنیامنیم  بیذکت  ار  ام  ربمیپ  دننکیم و  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  ینامدرم  هکنیا 
زا دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  لاح  یگنوگچ  دنبایب  دـننیب و  هب  دـنیامن و  هدـهاشم  هدـیدرگ  نانآ  ریگنماد  یهلا  يارفـس  تفلاخم  رثا 

نانآ يدرگ  ناهج  عقوم  رد  هدومرف  هک  هدوب  یقاب  هکفتؤم  دومث و  داع و  ناتـسرهش  یبارخ  راـثآ  هیآ  لوزن  تقو  اـت  هک  دوشیم  مولعم  هیآ 
رتيوق و تورث  لام و  لامعا و  راثآ و  تهج  زا  مه  ینامـسج و  توق  ثیح  زا  مه  ددـع و  ثیح  زا  مه  هک  ییاـهنآ  دـننیب  هب  دـننک و  رظن 

التبم دـیدرگن و  نانآ  زا  باذـع  ریگولج  اهنآ  ترثک  تکوش و  توق و  دـندش  عقاو  یهلا  بضغ  دروم  رد  یتقو  دـندوب  اـهنیا  زا  رتعاـجش 
. دندیدرگ باذعب 

يرافک نامه  مهتءاج )  ) ریمـض عجرم  ارهاظ  َنُؤِزهَتـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  ِملِعلا  َنِم  مُهَدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُـسُر  مُهتَءاج  اّمَلَف 
هک دندوب  ینامدرم  نینچ  نانآ  هک  دوب  هدـنام  یقاب  هیآ  لوزن  تقو  ات  اهنآ  ياهناتـسرهش  یبارخ  رثا  هدـیدرگ و  باذـعب  التبم  هک  دنـشابیم 

دوب بکرم  لهج  عقاو  رد  هک  دنتسنادیم  لیطابا  زا  هچنآب  نانآ  دندشیم  هداتـسرف  اهنآ  تیاده  يارب  رهاظ  ياههزجعم  اب  یهلا  ءارفـس  یتقو 
ًارِهاظ َنوُمَلعَی   » یلاعت هلوق  دنتشادنپیم  یقیقح  ملع  ار  يویند  يرهاظ  ملع  دندوب و  بیصنیب  دشاب  ناشتاجن  ببس  هک  یشناد  زا  ملع و  هن 
شناد ياـهتنم  ینعی  ِملِعلا -» َنِم  مُهُغَلبَم  َکـِلذ   » تسا رگید  هروس  رد  هیآ 6 ) مور  هروس  « ) َنُوِلفاغ مُه  ِةَرِخآلا  ِنَع  مُه  َو  اینُّدـلا  ِةاـیَحلا  َنِم 

دوب هکنیا  دندومنیم  هیرخس  ءازهتـسا و  ار  ناربمیپ  دندوب و  شوخ  لد  دنراد  یـشناد  ملع و  هکنیا  نامگب  يورخا  هن  تسا  يویند  ملع  اهنآ 
. تفرگ ارف  ار  نانآ  باذع  درک و  ناشدوخب  تشگ  زاب  اهنآ  ءازهتسا  رثا  هرخالاب  هک 

یتقو هک  دوب  نینچ  رافک  لاح  انَسَأب  اَوأَر  اَّمل  مُُهنامیِإ  مُهُعَفنَی  ُکَی  مَلَف  َنیِکِرشُم ، ِِهب  اّنُک  اِمب  انرَفَک  َو  ُهَدحَو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولاق  انَـسَأب  اَوأَر  اّمَلَف 
نامیشپ دوخ  هدرک  زا  دندیدیم  ار  باذع  راثآ 

306 هحفص : 
هداد رارق  ادخ  کیرـش  تدابع  رد  هک  ار  هچنآ  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخب  ام  دنتفگیم  هدومن و  ینامیـشپ  هبوت و  راهظا  دنتـشگیم و 

تسا و هتشذگ  لمع  عقوم  هک  اریز  تشاد  دهاوخن  يدوس  ینامیشپ  رگید  دندید  ار  باذع  راثآ  یتقو  نکل  میئوجیم  يرازیب  نآ  زا  میدوب 
. هدیدرگ يراج  اهنآ  باذع  عوقو  رب  ادخ  مکح 
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عطق لمع  ندرمب  هک  هدیدرگ  راوتـسا  هکنیا  رب  شنیرفآ  ماظن  تقلخ و  نوناق  َنوُِرفاکلا  َِکلانُه  َرِـسَخ  َو  ِهِدابِع  ِیف  تَلَخ  دَق  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَّنُس 
یقاب يو  رد  یلامک  دادعتـسا  رگید  دـسریم  ءاهتناب  دوب  دوجوم  هّوقلاـب  وا  رد  لاـمک  زا  هچنآ  دیـسر  رخآـب  ناـسنا  رمع  یتقو  اریز  ددرگیم 

. دوب دهاوخن  یقاب  وا  هبوت  نتفریذپ  يارب  یّلحم  رگید  هک  تسا  هکنیا  هدنامن 

307 هحفص : 

تلصف ةروس 

هراشا

ۀیکم یه  ۀیآ و  نوسمخ  عبرا و 

ات 18] تایآ 1  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َنوُعَمسَی مُهَف ال  مُهُرَثکَأ  َضَرعَأَف  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ( 3  ) َنوُمَلعَی ٍموَِقل  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُُهتایآ  تَلُِّصف  ٌباتِک  ( 2  ) ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  َنِم  ٌلیِزنَت  ( 1  ) مح

(4)
یحُوی مُُکلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُلق  ( 5  ) َنُوِلماع انَّنِإ  لَمعاَف  ٌباجِح  َِکنَیب  َو  اِننَیب  نِم  َو  ٌرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو  ِهَیلِإ  انوُعدـَت  اّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاـق  َو 

َّنِإ ( 7  ) َنوُِرفاک مُه  ِةَرِخـآلِاب  مُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُؤی  ـال  َنیِذَّلا  ( 6  ) َنیِکِرـشُمِلل ٌلیَو  َو  ُهوُرِفغَتـسا  َو  ِهَیلِإ  اوُمیِقَتـساَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  مُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ 
َِکلذ ًادادـنَأ  َُهل  َنُولَعَجت  َو  ِنیَموَی  ِیف  َضرَألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفکََتل  مُکَّنِإ  َأ  ُلق  ( 8  ) ٍنُونمَم ُریَغ  ٌرجَأ  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(9  ) َنیَِملاعلا ُّبَر 
ٌناخُد َیِه  َو  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث  ( 10  ) َنِیِلئاّسِلل ًءاوَس  ٍماّیَأ  ِۀََـعبرَأ  ِیف  اهَتاوقَأ  اهِیف  َرَّدَـق  َو  اهِیف  َكَراب  َو  اِهقوَف  نِم  َیِـساوَر  اهِیف  َلَـعَج  َو 

اَّنَّیَز َو  اهَرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحوَأ  َو  ِنیَموَی  ِیف  ٍتاوامَـس  َعبَـس  َّنُهاـضَقَف  ( 11  ) َنیِِعئاط انیَتَأ  اَتلاق  ًاهرَک  َوأ  ًاعوَط  اِیتئا  ِضرَـِألل  َو  اـَهل  َلاـقَف 
ذِإ ( 13  ) َدوُمَث َو  ٍداع  ِۀَـقِعاص  َلثِم  ًۀَـقِعاص  مُُکترَذـنَأ  لُقَف  اوُضَرعَأ  نِإَـف  ( 12  ) ِمِیلَعلا ِزیِزَعلا  ُریِدـقَت  َِکلذ  ًاظفِح  َو  َحـِیباصَِمب  اینُّدـلا  َءامَّسلا 

(14  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُمتلِسرُأ  اِمب  ّانِإَف  ًۀَِکئالَم  َلَزنََأل  انُّبَر  َءاش  َول  اُولاق  َهّللا  َّالِإ  اوُُدبعَت  ّالَأ  مِهِفلَخ  نِم  َو  مِهیِدیَأ  ِنَیب  نِم  ُلُسُّرلا  ُمُهتَءاج 
اِنتایِآب اُوناـک  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  مُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهّللا  َّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  ًةَُّوق  اـّنِم  ُّدَـشَأ  نَم  اُولاـق  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَـألا  ِیف  اوُرَبکَتـساَف  ٌداـع  اـّمَأَف 

مُه ال َو  يزخَأ  ِةَرِخآلا  ُباذََعل  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ِيزِخلا  َباذَـع  مُهَقیِذـُِنل  ٍتاسَِحن  ٍماّیَأ  ِیف  ًارَـصرَص  ًاحیِر  مِهیَلَع  انلَـسرَأَف  ( 15  ) َنوُدَحجَی
َنیِذَّلا اَنیََّجن  َو  ( 17  ) َنُوبِسکَی اُوناک  اِمب  ِنوُهلا  ِباذَعلا  ُۀَقِعاص  مُهتَذَخَأَف  يدُهلا  یَلَع  یمَعلا  اوُّبَحَتـساَف  مُهانیَدَهَف  ُدوُمَث  اّمَأ  َو  ( 16  ) َنوُرَصُنی

(18  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ 

308 هحفص : 

همجرت
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هاجنپ و نایماش  نایرصب و  ددع  رد  هیآ و  هس  هاجنپ و  نایزاجح  ددع  رد  هیآ و  راهچ  هاجنپ و  نایفوک  ددع  رد  تسا و  یکم  تلصف  هروس 
تسا فرح  هاجنپ  رازه و  هس  هملک و  شش  دون و  دصتفه و  و  تسا ، هیآ  ود 

صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخب  یتسه  دزیا  مانب 
(2  ) نابرهم هدنشخب و  يادخ ) فرط  زا   ) تسیاهدش هداتسرف  ورف  نآرق ) )

(3  ) دننایاناد ملاع و  هک  تسا  یتعامج  يارب  لصفم و  نآ  تایآ  هک  یبرع  تسا  یباتک  نآرق 
ار تایآ  نانآ  سپ  دننادرگیم  ور  نآرق ) عامتـسا  زا   ) مدرم رتشیب  و  دوب ) دهاوخ  نیرفاک  هدـننک  دـیدهت  نینمؤمب و   ) هدـنهد تراشب  نآرق 

(4  ) دنونشیمن
ام شوگ  رد  تسا و  فالغ  رد  یناوخیم  نآ  يوسب  ار  ام  هچنآ  زا  ام  ياهلد  دنتفگ  نینچ  رافک ) )

309 هحفص : 
هچنآ مه  اـم   ) نکب یهاوخ  هچنآ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  يا  دـنیوگ  و   ) تسا باـجح  وـت  اـم و  نیب  تسا و  ینیگنس 

(5  ) مینکیم میهاوخ )
يوسب سپ  هناگی  اتکی و  تسا  یهلا  امش  يادخ  هک  هدش  هدیدرگ  یحو  نم  يوسب  امش  لثم  مشابیم  يرشب  مه  نم  اتقیقح  وگب  دّمحم  يا 

(6  ) دنرآ كرش  ادخب  هک  یناسک  لاحب  ياو  دیبلطب و  شزرمآ  وا  زا  دیئامن و  تماقتسا  وا  شتسرپ 
(7  ) دنرفاک ترخآب  هک  یلاح  رد  دنهدیمن  ةاکز  هک  یناسک  نآ 

(8  ) دوب دهاوخ  تنم ) ریغ  و   ) عوطقم ریغ  شاداپ  اهنآ  يارب  دندومن  وکین  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اتقیقح 
دن و وا  يارب  هدیرفآ و  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  یسکنآب  دیدرگیم  رفاک  امش  ایآ  وگب  رافک ) نیاب   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا 

(9  ) نایناهج یبرم  تسا  نآ  دیهدیم  رارق  دننام 
هدومن يریگهزادـنا  زور  راهچ  رد  ار  اهنآ  توق  نیمز و  لها  يزور  هداد و  تکرب  اههوک  نآ  رد  هتـشارفا و  رب  ییاههوک  نیمز  يالاب  رد  و 

(10  ) دندوخ يزور  ناهاوخ  همه  نیمز  لها  و 
نامـسآ و تهارک  ای  تبغرب  دیئایب  تفگ  نیمز  نامـسآب و  سپ  دوب ، يدود  نامـسآ  هک  یلاح  رد  دومن  دـصق  نامـسآ  يوسب  نآ  زا  سپ 

(11  ) میئآیم ناربنامرف  ام  دنتفگ  نیمز 
تنیز اهغارچب  ار  ایند  نامسآ  دینادرگ و  یحو  يوب  ار  ینامسآ  ره  لمع  و  دیدرگ ) يراج   ) زور ود  رد  نیمز  نامـسآ و  رد  وا  مکح  سپ 

(12  ) اناد بلاغ  يادخ )  ) ریدقت تسا  هکنیا  دومن  ینابهاگن  ار  نآ  داد و 
لثم ياهقعاصب  مدومن  دـیدهت  ار  امـش  وگب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا   ) دـندومن ضارعا  تارکذـت  هکنیا  اب  راـفک )  ) رگا و 

(13  ) دومث داع و  موق  هقعاص 
تـساوخیم ادخ  رگا  دنتفگ  رافک )  ) ار ادـخ  رگم  دـینکن  تدابع  دـنتفگ ) نانآب  و   ) دـندمآ اهنآ  رـس  تشپ  زا  نانآ و  ولج  زا  ناربمیپ  یتقو 

(14  ) مینارفاک امش  تلاسرب  ام  ۀقیقح  داتسرفیم و  ورف  ار  هکئالم  ام  يارب  مینکن ) تدابع  ار  وا  ریغ  هک  )
( نیرفاـک نآ   ) اـیآ دـشاب  رتيوق  اـم  زا  هک  تسا  یک  دـنتفگ  دـندومن و  یگرزب  يوعد  قاقحتـسا  نودـب  نیمز  رد  ناـیداع  هورگ )  ) اـما و 

(15  ) دندومنیم راکنا  ار  ام  تایآ  هک  دندوب  نینچ  اهنآ  دوب و  دهاوخ  رتدیدش  نانآ  زا  وا  توق  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  ییادخ  نآ  دنتسنادن 
ياهزور رد  یتخس  داب  ام  دنتشادنپیم ) دنمورین  يوق و  ار  دوخ  نانآ  نوچ  (و 

310 هحفص : 
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رد دوب  دهاوخ  رتهدـننک  راوخ  ترخآ  باذـع  و  هدـننک )  ) يراوخ باذـع  میناشچب  اهنآب  ایند  تایح  رد  هکنآ  ات  میتشامگ  اهنآ  رب  یـسحن 
(16  ) دنوشن هدرک  يرای  هک  یلاح 

هک یلامعا  رثا  رد  هک  دوب ) هکنیا   ) دندومن رایتخا  ییانیب  رب  ار  يروک  نانآ  میدومن و  تیاده  ناربمیپ ) طسوتب  زین   ) ار دومث  تعامج  اما  و 
(17  ) تفرگ ار  اهنآ  دوب  ياهدننک  راوخ  باذع  هک  هقعاص  دندومن  بسک 

(18  ) میداد تاجن  دندرکیم  زیهرپ  ینامرفان  كرش و  زا  دندوب و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  و 

تایآ حیضوت 

ءادـتبم ربـخ  لـیزنت )  ) رگید لوـقب  تسا و  وا  ربـخ  لـیزنت  ءادـتبم و  عـفر و  لـحم  رد  مح )  ) یـضعب لوـقب  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  َنِم  ٌلـیِزنَت  مح 
ار یناکما  تادوجوم  مامت  وا  یمیحر  تمحر  ینامحر و  تمحر  هک  هدمآ  دورف  يراگدرورپ  فرط  زا  نآرق  هکنیا  ینعی  تسا  فوذـحم 

. تسا هتفرگ  ارف 
امـش تیادـه  يارب  میحر  نمحر و  يادـخ  بناج  زا  هکنیا  ینعی  تسا  لیزنت  زا  لدـب  باتک  َنوُمَلعَی  ٍموَِقل  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُُهتایآ  تَلُِّصف  ٌباتِک 
هدش هداتـسرف  نآرق  هکنیا  هدمآ و  دورف  یبرع  نابزب  هک  تسا  ینآرق  نآ  تسا و  نیبم  لصفم و  نآ  تایآ  هک  تسا  یباتک  هدـش  هداتـسرف 

(. دوب دنهاوخ  زجاع  نآ  لثم  ندروآ  زا  یبرع و  نابزب   ) دننایاناد ملاع و  هک  یتعامج  يارب  تسا 
لازنا زا  ضرغ  دـناهرهب و  یپ  یهت و  یقیقح  شناد  ملع و  زا  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـسک  دـنرادن  نآرقب  هجوـت  هک  ییاـهنآ  هکنیا  هب  هراـشا 
جراخ يرشب  هدهع  زا  یمالک  نینچ  هک  دننادیم  دنمهفیم و  ار  نآرق  رارسا  زا  یضعب  هک  دننادنمـشناد  توسان  ملاعب  توهال  ملاع  زا  نآرق 

هچ رگا  تسا  نایملاع  راگدرورپ  بناج  زا  نآرق  هکنیا  هک  دنیامنیم  قیدصت  هدروآ و  نامیا  یگدیمهف  یگتسناد و  يور  زا  دوب و  دهاوخ 
نآرق

311 هحفص : 
. دندرگ دنمهرهب  نآرق  زا  دنناوتیم  نادنمشناد  طقف  نکل  هدمآ  دورف  سنا  نج و  تیاده  يارب  هکلب  رشب  دارفا  مامت  يارب 

هدژم تراشب و  ار  نینمؤم  نآرق  هکنیا  یکی  دهدیم  رکذت  ار  نآرق  تافـص  زا  تفـص  ود  َنوُعَمـسَی  مُهَف ال  مُهُرَثکَأ  َضَرعَأَف  ًاریِذَن  َو  ًاریَِـشب 
هجنکش باذع و  زا  ار  رافک  هکنآ  رگید  دیدرگ و  دهاوخ  نانآ  بیـصن  وکین  لامعا  شاداپب  هک  یتشهب  ياهتمعن  هیلاع و  تاجردب  دهدیم 

اهنآ دـناهدینادرگ  رب  ور  هدومن و  ضارعا  نآرق  عامتـسا  زا  هک  ییاهنآ  دـناسرتیم و  دـندرگیم  راتفرگ  ناشدـب  لامعا  رفیک  رد  هک  یمّنهج 
. یلاعت هلوق  دراد  مدرم  نیمهب  هراشا  هدیدرگ و  رک  ناشدساف  ضارعا  رثا  رد  ناشلد  شوگ  دنونشیمن و 

يدام و روماب  فرـصنم  شّمه  مامت  هدروآ و  تعیبطب  ور  هتـشگرب و  ادـخ  زا  شلد  يور  هک  یـسک  يرآ  َنُولِقعَی  ـال  مُهَف  ٌیمُع  ٌمُکب  ٌّمُص 
. درادن ار  ینآرق  تایآ  ندینش  بات  رگید  سک  نینچ  ددرگیم و  رک  یناقح  نانخس  عامتسا  زا  اعقاو  هدیدرگ  یناسفن  ظوظح 

دندـیدیم نینچ  ار  دوخ  رافک  نوچ  َنُوِلماع  انَّنِإ  لَمعاَف  ٌباجِح  َِکنَیب  َو  اِننَیب  نِم  َو  ٌرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو  ِهَیلِإ  انوُعدـَت  اّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاق  َو 
دندادیم ربخ  دوخ  لاح  زا  هک  دوب  هکنیا  دـنرادن  ینآرق  تایآ  عامتـسا  رب  تردـق  ایوگ  رگید  هک  دـناهتفر  ورف  یعیبط  تملظ  رد  نانچ  هک 

یهاوخ و دوخ  هدرپ  میرادن و  ار  ینآرق  تایآ  عامتـسا  تقاط  هدیدرگ و  نیگنـس  ام  شوگ  هدـش و  هتـسب  تعیبط  فالغ  رد  اهام  بلق  هک 
تدوخ راکب  وت  ربب  ام  زا  عمط  میورگب  نآرق  تایآب  ام  هک  شابم  رظتنم  رگید  تسا  نینچ  نوچ  هدـیدرگ  لـئاح  وت  اـم و  نیب  لـهج  ربک و 

. میوریم نامدوخ  راکب  مه  ام  ورب 
رد هک  یناـمدرم  نیاـب  مرکا  لوسر  يا  هک  هدومن  دوخ  مظعا  ریفـسب  باـطخ  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  مُکُهلِإ  اـمَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  مُُکلثِم  ٌرََـشب  اـَنَأ  اـمَّنِإ  لـُق 

یباوخیم يروخیم و  اذغ  نانآ  لثم  وت  ارچ  هک  دننکیم  ضارتعا  وتب  یمهفن  يور  زا  دنهابتشا و 
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312 هحفص : 
یـشابیم و هریغ  تنطلـس و  هاج و  لام و  لیبق  زا  یناسفن  تاظوظح  لابند  ناشدوخ  لـثم  مه  وت  هک  دـننکیم  ناـمگ  نینچ  يریگیم و  نز  و 

یعیبط روما  مامت  رد  زین  مباوخیم و  مروخیم و  اذغ  هک  مشابیم  يرـشب  امـش  لثم  مه  نم  متـسین  نج  کلم و  نم  وگب  يراد  ییادخ  يوعد 
یکی امش  داعم  ءدبم و  هدننیرفآ و  هلا و  هک  هدیسر  یحو  نمب  نطاب  هار  زا  هک  تسا  نیاب  امش  زا  نم  زایتما  طقف  متـسه  امـش  دننام  يرـشب 
دهاوخ ایوگ  یقطنم و  یلقع و  الماک  تسا  یبلطم  هکنیا  وا و  ریغ  زا  هن  دیئوجب  تناعتـسا  وا  زا  ار و  وا  ریغ  هن  دیتسرپب  ار  وا  دیاب  هک  تسا 
تافص زا  یفـصم و  تیرـشب  حور  رد  لدتعم و  تیناسنا  تافـص  رد  دینک و  هراپ  ار  تلاهج  تیبصع و  ربک و  هدرپ  رگا  مه  امـش  دیامرفب 
یتسین زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  هاگهانپ  عجرم و  هک  تفایرد  دیهاوخ  دوخ  نادـج  لقعب و و  تقو  نآ  دـیدرگ  هتـسراو  تیناویح 

تادوجوم مامت  رد  ار  وا  ضیف  تدحو  روهظ  دریگیم و  ماجنا  وا  یلزا  تردق  تسدـب  روما  مامت  تسا و  هدروآ  دوجوب  مدـع  زا  یتسهب و 
. دومن دیهاوخ  هدهاشم 

ناهانگ يارب  دیئامنب و  يرادیاپ  تماقتسا و  دیحوت  ماقم  رد  هک  دیامرفیم  رما  رشب  دارفا  مامتب  َنیِکِرشُمِلل  ٌلیَو  َو  ُهوُرِفغَتسا  َو  ِهَیلِإ  اوُمیِقَتساَف 
. دیدرگ عقاو  دنهاوخ  يراوخ  تلذم و  هاچ  رد  نیکرشم  دینک و  شزرمآ  بلط  یلاعت  يادخ  زا  ناتهتشذگ 

هچنآ رب  امن و  تماقتسا  دیحوت  هملک  ءارجا  ماقم  رد  ینعی  َتِرمُأ ) امَک  مِقَتـساَف   ) هک دیامنیم  دوخ  لوسرب  باطخ  هیآ 14  دوه  هروس  رد  و 
. شاب مدق  تباث  ياهدیدرگ  رومأم 

تیدوبع و قیرط  رد  دیتخانـش  یگناگی  هب  ار  ادخ  دومن و  یلجت  امـش  بلق  رد  تدحو  رون  يوقت  نامیا و  رثا  رد  یتقو  هکنیا  هب  هراشا  هیآ 
زا دنازغلن و  لطاب  يوسب  قح  قیرط  زا  ار  امش  ناطیش  هراما و  سفن  دیـشاب و  رابدرب  وا  رماوا  ءارجا  رد  دیئامن و  ادیپ  تماقتـسا  وا  شتـسرپ 

. دیئامن يرای  بلط  وا  زا  دیربب و  هانپ  ادخب  دربن و  نورب  هار 
ملاع رد  دیدرگ  دهاوخ  راومه  تماقتسا  تناتم و  رثا  رد  تالکشم  ياههوک  يرآ 

313 هحفص : 
ددرگیم یسک  بیـصن  تیرفظم  يزوریف و  لمع  رد  تماقتـسا  مزع و  رد  تابث  رثا  رد  رگم  دشاب  هدیدرگ  یماقم  زئاح  یـسک  هدشن  هدینش 

رد نیقی  توقب  دنادرگ و  فرط  رب  ار  عناوم  تباث  یمزع  اب  هدومن و  هدهاجم  ناطیـش  سفن و  اب  عناوم  اب  ندـش  ورب  ور  لمع و  ماقم  رد  هک 
هیآ 69. توبکنع  هروس  انَُلبُس » مُهَّنَیِدهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو   » یلاعت هلوق  ددرگ  راوتسا  دوخ  يدرون  هار 

هلمج زا  لوا  دیامرفیم  یفرعم  تفـص  ودب  ار  اهنآ  هدمآرب و  نیکرـشم  فاصوا  ماقم  رد  َنوُِرفاک  مُه  ِةَرِخآلِاب  مُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  َنیِذَّلا ال 
. دنشابیم تمایق  رکنم  نانآ  ینعی  دنرفاک  ترخآ  ملاعب  مود  دنیامنیم  يرادوخ  ةاکز  نداد  زا  هک  تسا  نینچ  نیکرشم  هدیهوکن  تافص 

بولقلا بوبحم  لام  هک  اریز  تسا  ةاکز  نداد  ددرگیم  ناحتما  نآب  ترخآب  نمؤم  هک  يزیچ  رتالاب  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  هیآ  هکنیا  زا 
َنیِذَّلا َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ   » هدومرف نینمؤم  فاـصوا  رد  ( 15  ) هیآ تارجحلا )  ) ةروس رد  درادرب  نآ  زا  تسد  دـناوتیمن  یناـسآب  ناـسنا  تسا و 

هک تسا  رایسب  هیآ  هکنیا  ریظن  و  « 1 «» َنُوقِداّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  مِهِسُفنَأ  َو  مِِهلاومَِأب  اوُدَهاج  َو  اُوباترَی  َمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  اُونَمآ 
دنادرگیم بترتم  ار  ناشنامیا  راهظا  رد  نینمؤم  قدـص  سفن و  اب  هدـهاجم  رب  دزادـنایم  مدـقم  ار  یلام  قافنا  هّللا  لـیبس  یف  هدـهاجم  رد 

. ناشسفن ناشلامب و  هدهاجمب 
ود ره  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هک  یتروص  رد  هک  ار  دـنوادخ  فطل  نیب و  مرک  ٍنُونمَم  ُریَغ  ٌرجَأ  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دنک حلاص  لمع  ردق  ره  هدنب  تسا  وا  يدـنوادخ  مرک  فطل و  هار  زا  مهنآ  هداد  هدـعو  نینمؤمب  هک  مه  يرجا  دریگیم و  ماجنا  وا  قیفوتب 

هک یناسکب  هدومن  نالعا  الاب  هیآ  هکنیا  رد  لاح  هکنیا  اب  تسا  یگدنب  هدنب  هفیظو  هک  اریز  دوب  دهاوخن  ضوع  رجا و  قحتسم 
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-----------------------------------
نینچ اهنآ  زین  و   ) هدـیدرگن نانآ  نوماریپ  کش  نآ  زا  سپ  دـندروآ  نامیا  وا  لوسر  ادـخب و  هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  نینمؤم  اتقیقح  ( 1)

. دننایوگتسار نامیا ) يوعد  رد   ) یصاخشا نینچ  دنیامنیم و  هدهاجم  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهسفن  اهلامب و  هک  دنشابیم )

314 هحفص : 
ِیف َضرَـألا  َقَلَخ  يِذَّلاـِب  َنوُرُفکََتل  مُکَّنِإ  َأ  لـُق  داد  میهاوخ  ّتنمیب  عوطقم و  ریغ  لـصتم  رجا  هک  دـناهدومن  وـکین  لـمع  هدروآ و  ناـمیا 

هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  يا  هک  هدومن  باطخ  دوخ  لوسرب  هدمآرب و  رشب  شنزرـس  ماقم  رد  يراکنا  ماهفتـساب  ًادادنَأ  َُهل  َنُولَعَجت  َو  ِنیَموَی 
وا يارب  لاثما  هابشا و  هدیرفآ و  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  ار  یسک  دیئامنیم  راکنا  دیزرویم و  نارفک  امـش  ایآ  وگب  نیرفاک  نیاب  مّلـس  هلآ و 

تردـق نیمز  شنیرفآ  رب  هک  یـسک  نآ  تسا و  نایملاع  مامت  راگدرورپ  وا  هدـیرفآ  زور  ود  تدـم  رد  ار  نیمز  هک  یـسک  دـیهدیم ، رارق 
: یلاعت هلوق  دـنرگیدکیب  طوبرم  مهب و  لصتم  تادوجوم  ملاوع  مامت  نیمز و  نامـسآ و  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  تادوجوم  مامت  قلاـخ  دراد 

«. اتَدَسََفل ُهّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َول  »
رات و ریجنز و  ياههقلح  لثم  تادوجوم  هک  هدـیدرگ  نهربم  دوخ  ياج  رد  هک  اریز  تسا  ملاع  هلا  تدـحو  رب  لـیلد  ملاـع  تدـحو  يرآ 

. دوب دنهاوخ  لصتم  طبترم و  مهب  هچراپ  کی  دوپ 
هدومرف هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دنیامن  فرصت  یصخش  لولعم  کی  رد  دوشیمن  تلع  ود  تسا  عناص  تدحو  رب  لیلد  عنص  تدحو  و 

«. َنیَِملاعلا ُّبَر  َِکلذ  »
مامت هدـیرفآ  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  دـندرگ و  دوجوم  جـیردتب  دـیاب  دـنلوصحلا  یجیردـت  یعیبط  يدام  تادوجوم  هک  تسا  نیاب  هراشا 

باسحب زور  ود  رادـقم  دوبیم  یبش  زور و  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  یتدـم  زور  ود  زا  دوصقم  ارهاظ  تسا  هدـیرفآ  ناـمه  ار  تاـنکمم  ملاوع 
اهِیف َرَّدَـق  َو  اهِیف  َكَراب  َو  اِهقوَف  نِم  َیِـساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  دـیامن  دودـحم  ار  تقلخ  هکنآ  ات  هدوبن  یبش  زور و  تقو  نآ  رد  هک  اریز  دـمآیم 
مظن ماقم  رد  هدروآ  دوجوب  مدع  زا  زور  ود  تدم  رد  یتسین  زا  سپ  ار  نیمز  هکنیا  هب  رکذت  زا  دـعب  َنِیِلئاّسِلل  ًءاوَس  ٍماّیَأ  ِۀََـعبرَأ  ِیف  اهَتاوقَأ 

يزور هداد و  تکرب  نآ  ریغ  نداعم و  اههایگ و  ماسقا  عاونا و  زا  اهنآ  رد  هتـشارفارب و  ییاههوک  نیمز  يـالاب  رد  هک  هدـمآرب  نآ  شنیرفآ 
شهاوخ ردقب  ار  یسک  ره  يزور  نییعت  نیمز و  شنیرفآ  ماظن  هدومن و  يریگهزادنا  نآ  رد  ار  قلخ 

315 هحفص : 
قباـطم نآ  میظنت  اـب  نیمز  شنیرفآ  دـنیوگ  نیرـسفم  هدرک  يریگهزادـنا  هدوـمن و  هیوـست  زور  راـهچ  تدـم  رد  يو  يدادعتـسا  بـلط  و 

. دوشیم زور  راهچ  تمکح 
تقلخ مامتا  زا  سپ  هک  دناهتفگ  نینچ  هیآ  ینعم  رد  دناهتفرگ و  دـصق  ینعمب  ار  يوتـسا )  ) نیرـسفم ٌناخُد  َیِه  َو  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث 

دود لاثم  هدیدرگ و  دـعاصتم  الابب  هک  دوب  نیمز  تاراخب  ینعی  دوب ) دود   ) نامـسآ هک  یلاح  رد  دومن  دـصق  نامـسآ  تقلخ  يوسب  نیمز 
. دومنیم

هروس رد  هک  هیآ  نآ  اـب  هیآ  هکنیا  ینعم  هکنیا  رب  اـنب  نکل  هدـش  نامـسآ  تقلخ  زا  شیپ  نیمز  تقلخ  هک  دـناهتفرگ  لـیلد  ار  هیآ  هکنیا  و 
: هدومرف هیآ 30  تاعزانلا ) )

هدش و هدیرفآ  یگدیچیپ  روطب  نیمز  لوا  دناهتفگ  ضارتعا  هکنیا  خساپ  رد  نیرـسفم  دیامنیم و  ادیپ  تافانم  اهاحَد » َِکلذ  َدَعب  َضرَألا  َو  »
یتاـفانم هیآ  ود  نیب  هیجوـت  هکنیا  رب  اـنب  هدـیدرگ و  نهپ  هدیـشک و  نیمز  اهنامـسآ  تقلخ  زا  سپ  هدـیدرگ و  تقلخ  نامـسآ  نآ  زا  سپ 

. دوب دهاوخن 
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هتـشارفا ییاههوک  نآ  رد  هدش و  هدیرفآ  نیمز  زور  ود  رد  هک  دراد  حیرـصت  الاب  هیآ  رد  هک  اریز  دیآیمن  تسرد  رظنب  هیجوت  هکنیا  نکل 
سپ هدیدرگ و  عقاو  نیمز  ندش  هدیـشک  زا  دعب  اههوک  تقلخ  تسا  مولعم  دوشیم و  زور  راهچ  مه  اب  اههوک  نیمز و  تقلخ  هک  هدـیدرگ 

ماـمتا زا  سپ  هک  دوب  دـهاوخ  هکنیا  رب  لـیلد  ناـیب  روط  هکنیا  ِءاـمَّسلا ) َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث   ) هدومرف تسا  یخارت  رب  رعـشم  هک  مث )  ) هب نآ  زا 
. نامسآ اب  ار  نآ  ءاوتسا  دومن  دصق  اههوک  نیمز و 

يواست تقلخ  زا  سپ  نیمز  ینعی  ِءامَّسلا ) َیلِإ  يوَتسا   ) دوش هتفگ  هکنیا  هب  دوشب  يرگید  هیجوت  هیآ  رد  تسا  نکمم  لاکشا  عفر  يارب  و 
ریبعت هیریثا )  ) هوقب نآ  زا  هک  دشاب  یفیطل  مسج  نآ  دود  زا  دوصقم  دیاش  دوب و  يدود  نامسآ  هک  یلاح  رد  دومن  ادیپ  نامسآ  اب  لداعت  و 

. دنیامنیم
: دومرف هک  هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  هیقف  یفاک و  باتک  زا 

هّللا هقلخ  يذلا  رحبلا  هیلا  نوجاتحی  امم  سانلل  اهردق  یّتلا  تایآلا  نم  نا  « » 1

316 هحفص : 
«». خلا بکاوکلا  موجنلا و  رمقلا و  سمشلا و  يراجم  اهیف  ردق  هّللا  نا  ضرالا و  ءامسلا و  نیب 

دندزیم و سدح  میدق  تئیه  لها  هک  يروط  نآ  دنتسین  لیقث  ماسجا  اهنامسآ  دوش  هتفگ  نینچ  هیآ  ود  نیب  عمج  رد  تسا  نکمم  هصالخ 
لها دیآیمن و  رد  سحب  تفاطل  تدش  زا  هک  دـشاب  یمـسج  تارک  نیب  للختم  ءاضف  هکلب  دنـشاب  هتفر  ورف  نآ  رد  خـیم  دـننام  ناگراتس 

نِم ٍۀَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهّللا  َو   » هیآ 45 رون  هروس  رد  یلاعت  هلوق  بآب  دنام  يزیچ  رتهیبش  نآ  هک  دناهدومن  رثا  ای  ریثاب  ریبعت  نآ  زا  دـیدج  تئیه 
ءازجا نیب  للخت  تفاطلب و  هراشا  دیاش  هدیمان  دود  ار  نامسآ  اجنیا  رد  و  ِءاملا » یَلَع  ُهُشرَع  َناک  َو   » هدومرف هیآ 9  دوه  هروس  رد  زین  و  ٍءام »

. دشاب اهنامسآ  شنیرفآ  زا  لبق  نیمز  شنیرفآ  هک  دوشیمن  لیلد  هیآ  ینعم  هکنیا  رب  انب  دشاب و  نآ 
اب لداعت  يواست و  میظنت  زا  سپ  نیمز  دود و  لکـشب  هدوب  دوجوم  نیمز  تقلخ  زا  لـبق  نامـسآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا  هفاـضاب 

. هدومن ادیپ  نامسآ 
مظنم و نیمز  نامـسآ و  تقلخ  هکنآ  زا  دـعب  َنیِِعئاط و  انیَتَأ  اَتلاق  ًاهرَک  َوأ  ًاعوَط  اِیتئا  ِضرَـِألل  َو  اـَهل  َلاـقَف  همـالک ) رارـساب  ملاـعلا  هّللا  (و 
اضر و اب  هک  یلاح  رد  دیئامن  تعاطا  مادـقا و  میامنیم  رما  امـشب  هچنآب  هک  هدیـسر  باطخ  اهنآب  تیدـحا  لالج  ردـصم  زا  دـیدرگ  بترم 

. تبغریب هراک و  ای  دیشاب  تبغر 
عقاو باـطخ  دروم  هک  تسا  هکنیا  دـنکاردا  روعـش و  بحاـص  تادوجوم  ماـمت  نیمز و  نامـسآ و  هک  دوـمن  هدافتـسا  ناوـت  هیآ  هکنیا  زا 

دنروعش بحاص  ناشدوجو  فعـض  توق و  توافت  رابتعاب  کی  ره  تادوجوم  دنیوگ  هک  دیامنیم  دییأت  ار  ءامکح  لوق  هیآ  دناهدیدرگ و 
عقاو زین  باطخ  دروم  تسا  نکمم  دنشاب  كاردا  روعش و  بحاص  یتقو 

-----------------------------------
ادخ هک  تسا  ییایرد  دنجاتحم  نآب  هچنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هکنیا  هدومن  ریدقت  رـشب  يارب  هک  ادـخ  تردـق  ياههناشن  هلمج  زا  ینعی  ( 1)

. هداد رارق  ناگراتس  رمق و  سمش و  لحم  يرجم و  ار  ایرد  نآ  ادخ  هک  یتسردب  هدومن و  قلخ  نیمز  نامسآ و  نیب 

317 هحفص : 
وا رادتقا  تحت  یلاعت و  يادخ  هدارا  قباطم  تانکمم  هک  دراد  تردق  ذوفنب  هراشا  یعیرـشت و  هن  دـشاب  ینیوکت  باطخ  دـیاش  و  دـندرگ ،
وا ءاضق  ادخ و  مکح  زور  ود  تدم  رد  اهَرمَأ و  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحوَأ  َو  ِنیَموَی  ِیف  ٍتاوامَـس  َعبَـس  َّنُهاضَقَف  دنیامنیم  ینیوکت  رماوا  لاثتما 

. دیدرگ یحو  شدوخب  ینامسآ  ره  نامرف  دیدرگ و  يراج  نامسآ  تفه  رسارس  رد 
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. دنادرگ ارجا  ار  دوخ  ینیوکت  رما  ملاع  ماظن  تمکح و  قباطم  هک  هداهن  ینامسآ  ره  هزیرغ  رد  هکنیا  هب  هراشا 
مرجب طیحم  ءاضف  رب  تسا و  ـالاب  ینعمب  ومـس و  زا  ذوخأـم  ءامـس )  ) ِمِیلَعلا ِزیِزَعلا  ُریِدـقَت  َکـِلذ  ًاـظفِح  َو  َحـِیباصَِمب  اینُّدـلا  َءاـمَّسلا  اَّنَّیَز  َو 

نامـسآ و رد  قلعم  هک  دوب  دـنهاوخ  یتارک  بکاوک و  هام و  دیـشروخ و  نامـسآ  ياهغارچ  زا  دوصقم  دوشیم و  هتفگ  نامـسآ  ناـگراتس 
. دنهدیم رون  نیمزب  زور  بش و  رد  هک  تسا  اهنآ  ینشور  يارب  غارچب  هیبشت  دنشابیم و  امرس  يالاب 

نیمهب صوصخم  دوشیم  هدید  نامـسآ  رد  تارایـس  ناگراتـس و  زا  هچنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ایند  نامـسآب  حیباصم  صیـصخت  زا  و 
تـسا يرگید  ياهنامـسآ  نآ  يالاب  رب  تسا و  وند  زا  ذوخأم  ایند  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  رتنیئاپ  تارک  مامت  زا  هک  تسا  ام  يایند  نامـسآ 

. تسا هدش  نآب  هراشا  ثیداحا  زا  یضعب  رد  هچنانچ  دنادیمن  یسک  ادخ  زا  ریغ  ار  نآ  ددع  هک 
: هدومرف هک  دننکیم  لقن  نینچ  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  لاصخ  باتک  رد 

املاع ّلج  ّزع و  هّلل  نا  اهنم  ملاع  يری  ام  نیضرا  عبـس  تاوامـس و  عبـس  نم  ربکا  اهنم  ملاع  لک  ملاع  فلا  رـشع  ینثا  ّلج  ّزع و  هّلل  نا  « » 1
«» اهریغ

. تسین نیمز  تفه  نامسآ و  تفهب  رصحنم  ملاع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  رایسب  ثیداحا  هکنیا  زا  ریغ  و 
-----------------------------------

اهنآ زا  یملاع  نیمز و  تفه  نامـسآ و  تفه  زا  تسا  رتگرزب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  ملاـع  رازه  هدزاود  لـج  زع و  يادـخ  يارب  ( 1)
. دشاب وا  زا  ریغ  یملاع  ادخ  ریغ  يارب  هک  دنیبیمن 

318 هحفص : 
يا هک  دـیامنیم  شلوسرب  باطخ  هدومرف و  دـیدهت  ار  رافک  هیآ  هکنیا  رد  َدوُمَث  َو  ٍداع  ِۀَـقِعاص  َلثِم  ًۀَـقِعاص  مُُکترَذـنَأ  لـُقَف  اوُضَرعَأ  نِإَـف 

شتآ هقعاص  ایئوگ  تعرـس  تّدش و  رد  هک  یناهگان  باذعب  دیدرگ  دیهاوخ  التبم  دـیئامن  ضارعا  ادـخ  مکح  زا  رگا  وگب  نانیاب  دّـمحم 
. دندیدرگ كاله  ینامسآ  هحیصب  دومث  هورگ  رصرص و  دابب  داع  هورگ  هک  يروطنامه  دیدرگ  دیهاوخ  كاله  امش  تسا و 

نایداع هانگ  َنوُِرفاک  ِِهب  ُمتلِـسرُأ  اِمب  ّانِإَف  ًۀَِکئالَم  َلَزنََأل  انُّبَر  َءاش  َول  اُولاق  َهّللا  اَّلِإ  اوُُدبعَت  ّالَأ  مِهِفلَخ  نِم  َو  مِهیِدـیَأ  ِنَیب  نِم  ُلُسُّرلا  ُمُهتَءاج  ذِإ 
توعد هناگی  يادـخ  تدابعب  ار  نانآ  دـندمآ و  اهنآ  بقع  ولج و  زا  ناـنآ  تیادـه  يارب  هک  ناربمیپ  ترثک  اـب  هک  دوب  هکنیا  ناـیدومث  و 

نوچ دروآیم و  دورف  نامسآ  زا  ار  هکئالم  دتسرفب  ام  يارب  یلوسر  تساوخیم  ام  راگدرورپ  رگا  دنتفگ  هدومن و  بیذکت  ار  اهنآ  دندومن 
. تفر میهاوخن  امش  تلاسر  راب  ریز  ام  دیتسه  رشب  ام  لثم  امش 

تیاده اهنآ  قیرط  زا  دـیامن و  شزیمآ  اهنآ  اب  دـناوتب  ناسنا  تسین  نکمم  دنتـسین  رـشب  سنج  زا  هکئالم  نوچ  هک  دنتـسنادن  نادرخیب  نآ 
َو  ) هیآ 9 ماعنا  هروس  رد  یلاعت  هلوق  ناشدوخ  لثم  دوشیم  يرـشب  زین  نانآ  رظن  رد  مهنآ  تقو  نآ  دنیآ  رد  ناسنا  لکـشب  هکنآ  رگم  ددرگ 

اوَرَی َمل  َو  َأ  ًةَُّوق  اّنِم  ُّدَشَأ  نَم  اُولاق  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  اوُرَبکَتـساَف  ٌداع  اّمَأَف  « 1 (» َنوُِسبلَی ام  مِهیَلَع  انـسَبََلل  َو  اًلُجَر  ُهانلَعََجل  ًاکَلَم  ُهانلَعَج  َول 
نودـب هک  دوب  هکنیا  دـندیدرگ  كاله  رـصرص  دابب  هک  نایداع  هاـنگ  َنوُدَـحجَی  اـِنتایِآب  اُوناـک  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  مُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهّللا  َّنَأ 
بلاـغ ناـنآ  رب  یـسک  دـندرکیم  ناـمگ  دـندیدیم  دـنمورین  يوق و  ار  دوخ  نوچ  دوب و  هدـیدرگ  بلاـغ  ناـنآ  رب  توخن  ربک و  قاقحتـسا 

. ددرگ بلاغ  ام  رب  دناوتب  هک  دشاب  رتيوق  ام  زا  هک  تسا  یک  دنتفگیم  هک  دوب  هکنیا  دیدرگ  دهاوخن 
-----------------------------------

يدرم دـیاب  وا  دـشاب  کلم  ربمیپ  میتساوخیم  رگا  دومرف  اهنآ  باوج  رد  دومنن  لزان  کلم  ام  تیادـه  يارب  ادـخ  ارچ  دـنتفگیم  راـفک  ( 1)
. دیآرد امش  سابلب  دشاب و 
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319 هحفص : 
مدع نآ  دیدرگ  روهقم  هّوق  هکنیا  ءالیتسا  تحت  ناسنا  دومن و  ادیپ  ءالیتسا  رـشب  رب  یتقو  تسا  یناویح  یعبـس  هوق  زا  یـشان  هک  ربک  يرآ 

هک دنکیم  نامگ  دـید  یتکوش  توق و  کی  دوخ  رد  یتقو  دـلابیم و  دزانیم و  دوخب  هدومن و  شومارف  ار  دوخ  یناکما  تاجایتحا  یتاذ و 
مامت یلاعت  قح  توق  تردـق و  لـباقم  رد  هکلب  اهتـسد  يور  تسا  يرگید  تسد  دـنادیمن  رگید  دوب  دـهاوخ  رادـیاپ  وا  يارب  توق  هکنیا 

. دیامنیم زیچان  اهتوق 
ناربمیپ راـب  ریز  يدنـسپدوخ  ربـک و  يور  زا  هک  یتعاـمج  هکنیا  اـیآ  هک  هدومن  ضارتـعا  ناـنآب  يراـکنا  ماهفتـسا  هزمهب  هک  تسا  هکنیا 

تایآ نانآ  هنوگچ  سپ  دوب  دهاوخ  اهنآ  زا  رتدیدش  رتيوق و  وا  هدروآ  دوجوب  یتسین  زا  ار  نانآ  هک  یـسک  نآ  هک  دنرادن  رکف  دـنوریمن 
. دننکیم راکنا  ار  ام  تردق  ياههناشن  و 

ات 32] تایآ 19  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  مُهُدُولُج  َو  مُهُراصبَأ  َو  مُهُعمَـس  مِهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  اـم  اذِإ  یّتَح  ( 19  ) َنوُعَزُوی مُهَف  ِراّنلا  َیلِإ  ِهّللا  ُءادـعَأ  ُرَـشُحی  َموَی  َو 
ُمتنُک ام  َو  ( 21  ) َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءیَـش  َّلُـک  َقَطنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  اَـنَقَطنَأ  اُولاـق  اـنیَلَع  ُمتدِهَـش  َِمل  مِهِدُولُِجل  اُولاـق  َو  ( 20)
ُمُکُّنَظ مُِکلذ  َو  ( 22  ) َنُولَمعَت اّمِم  ًارِیثَک  ُمَلعَی  َهّللا ال  َّنَأ  ُمتنَنَظ  نِکل  َو  مُکُدُولُج  ـال  َو  مُکُراـصبَأ  ـال  َو  مُکُعمَـس  مُکیَلَع  َدَهـشَی  نَأ  َنوُِرتَتـسَت 

(23  ) َنیِرِساخلا َنِم  ُمتحَبصَأَف  مُکادرَأ  مُکِّبَِرب  ُمتنَنَظ  يِذَّلا 
َّقَح َو  مُهَفلَخ  ام  َو  مِهیِدـیَأ  َنَیب  ام  مَُهل  اُونَّیَزَف  َءاـنَُرق  مَُهل  انـضَّیَق  َو  ( 24  ) َنِیبَتعُملا َنِم  مُه  امَف  اُوِبتعَتـسَی  نِإ  َو  مَُهل  ًيوثَم  ُراـّنلاَف  اوُِربصَی  نِإَـف 

اوَغلا َو  ِنآرُقلا  اَذِهل  اوُعَمسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 25  ) َنیِرِـساخ اُوناک  مُهَّنِإ  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  مِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلوَقلا  ُمِهیَلَع 
مَُهل ُراّنلا  ِهّللا  ِءادعَأ  ُءازَج  َِکلذ  ( 27  ) َنُولَمعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوسَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  ًادیِدَش  ًاباذَـع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیِذـُنَلَف  ( 26  ) َنُوِبلغَت مُکَّلََعل  ِهِیف 

(28  ) َنوُدَحجَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ِدلُخلا  ُراد  اهِیف 
َُّمث ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 29  ) َنِیلَفسَألا َنِم  انوُکَِیل  انِمادقَأ  َتَحت  امُهلَعَجن  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  انّالَضَأ  ِنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ِیف َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  مُکُؤاِیلوَأ  ُنَحن  ( 30  ) َنوُدَـعُوت ُمتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلِاب  اوُرِـشبَأ  َو  اُونَزَحت  َو ال  اُوفاَخت  ّالَأ  ُۀَِـکئالَملا  ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتـسا 

(32  ) ٍمیِحَر ٍروُفَغ  نِم  ًالُُزن  ( 31  ) َنوُعَّدَت ام  اهِیف  مَُکل  َو  مُکُسُفنَأ  یِهَتشَت  ام  اهِیف  مَُکل  َو  ِةَرِخآلا 

320 هحفص : 

همجرت

دنوشیم ( 19  ) هتشاد هاگن  اهنآ  دندرگیم و  روشحم  شتآ  يوسب  ادخ  نانمشد  هک  يزور  و 
(10  ) دهد تداهش  اهنآ  دب  لامعا  رب  نانآ  تسوپ  مشچ و  شوگ و  هکنآ  ات 

ار يزیچ  ره  هک  یسک  نآ  ار  ام  دروآ  رد  نخـسب  دنیوگ  خساپ ) رد   ) دیداد تداهـش  ام  ررـض  رب  امـش  ارچ  دنیوگ  دوخ  ياهتـسوپب  اهنآ  و 
(21  ) دیاهدیدرگ تشگ  زاب  وا  يوسب  هدیرفآ و  ار  امش  هعفد  لوا  رد  هک  تسا  یسک  نآ  وا  هدینادرگ و  ایوگ 

هک تسین  رسیم  امش  يارب  و 
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321 هحفص : 
ادـخ هک  دـینکیم  نامگ  نینچ  امـش  نکل  دـینادرگ و  ناهنپ  ار  نآ  دـهدیم  تداهـش  امـش  ررـض  رب  امـش  تسوپ  مشچ و  شوگ و  ار  هچنآ 

(22  ) دنادیمن دیدرکیم  هک  ار  هچنآ  زا  يرایسب 
(23  ) دیدیدرگ ناراکنایز  زا  امش  دینادرگ و  كاله  ار  امش  دیتشاد  دوخ  راگدرورپب  هک  يدب  نامگ  نآب  و 

هچ ینعی   ) دیدرگ دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  رذع  زین  دنیامن  ار  ادخ  تیاضر  بلط  رگا  دوب و  دهاوخ  شتآ  نانآ  هاگلزنم  دـننک  ربص  رگا  سپ 
(24  ) تفای دنهاوخن  تاجن  شتآ  زا  دننکن  ای  دننک  ربص 

نانآ ررـض  رب  دـندینادرگ و  هتـسارآ  اهنآ  يارب  دوب  ناشرـس  تشپ  هچنآ  نانآ و  يور  شیپ  هچنآ  هک  میتشامگ  اـهنآ  يارب  ینانیـشن  مه  و 
(25  ) دندوب ناراکنایز  زا  نانآ  هک  اریز  سنا  ّنج و  زا  اهنآ  زا  شیپ  هورگ  اب  باذع ) ینعی   ) راتفگ نآ  دیدرگ  تباث  ققحم و 
(26  ) دیدرگ بلاغ  امش  دیاش  دینادرگ  لطاب )  ) وغل راتفگب  ار  نآ  دینکن و  نآرق  عامتسا  دنتفگ  نینچ  دندش  رفاک  هک  ییاهنآ 

لمع نآب  هک  يزیچ  رتدـبب  دومن  میهاوخ  تازاجم  ار  اـهنآ  هتبلا  و  ( 27  ) تخـس رایـسب  باذع  میناشچیم  هتبلا  دندش  رفاک  هک  ییاهنآ  هب  و 
(28  ) دندرکیم

(29  ) دندومنیم راکنا  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  ءازج  نآ  دوب و  دهاوخ  اهنآ  نادیواج  لزنم  شتآ  هک  ادخ  نانمشد  شاداپ  تسا  نینچ 
نانآ هکنیا  ات  دندینادرگ  هارمگ  ار  ام  هک  ار  یناسک  نآ  سنا  ّنج و  زا  امنب  امب  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگیم  نینچ  دـندش  رفاک  هک  ییاهنآ  و 

(30  ) دنشاب ام  زا  رتلفاس  كرد  رد  اهنآ  میهنب و  دوخ  مدق  ریز  ار 
و  ) دنیآیم دورف  هکئالم  یـصاخشا  نینچ  رب  دـندنام  مدـق  تباث  نامیا  رد  نآ  زا  سپ  تسا  ادـخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسک  اتقیقح 

(31  ) هدش هداد  هدعو  اهنآب  هک  یتشهب  نآب  دنهدیم  تراشب  ار  نانآ  دیشابم و  كانهودنا  دیسرتن و  دنیوگ )
ار هچنآ  تسا  ایهم  امش  يارب  دوب و  میهاوخ  امش  ناتسود  ترخآ  رد  مه  میدوب و  امش  ناتسود  زا  ایند  تایح  رد  ام  دنیوگ ) اهنآب  هکئالم  )

(32  ) دیبلطب ار  هچنآ  تسا  هدامآ  امش  يارب  اجنآ  رد  زین  دهاوخب و  امش  ياهسفن  هک 
(33  ) نابرهم هدنزرمآ  يادخ )  ) بناج زا  تسیا  هدش  ایهم  يزور  اهتمعن ) مامت  (و 

322 هحفص : 

تایآ حیضوت 

هراشا

يادخ َنُولَمعَی  اُوناک  اِمب  مُهُدُولُج  َو  مُهُراصبَأ  َو  مُهُعمَـس  مِهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یّتَح  َنوُعَزُوی  مُهَف  ِراّنلا  َیلِإ  ِهّللا  ُءادـعَأ  ُرَـشُحی  َموَی  َو 
ولج هک  ار  ییاهنآ  دـندرگیم  روشحم  ادـخ  نانمـشد  یتقو  هک  دـهدیم  ربخ  شربمیپ  هب  تمایق  زور  رد  نانآ  دورو  رافک و  لاـح  زا  لاـعتم 
اهنآ ءاضعا  یهلا  رماب  دـندیدرگ  رـضاح  نانآ  همه  یتقو  دـننادرگ  شتآ  لخاد  ار  همه  هکنآ  ات  دنـسرب  اهیدـعب  ات  دـنرادیم  هاگن  دنـشابیم 
اهنآ مشچ  دندومنن و  ءانتعا  دندینـش و  ار  ناربمیپ  مالک  هک  دهدیم  تداهـش  اهنآ  شوگ  دنهدیم  تداهـش  ناشررـض  رب  دـنیآیم و  نخـسب 
چیه دندومنیم  هدهاشم  هک  زین  ار  ینآرق  ینیودـت  تایآ  تشذـگیم و  اهنآ  رظن  زا  ماودـلا  یلع  هک  ار  هینیوکت  تایآ  هک  دـهدیم  تداهش 

. دهدیم تداهش  هدومن  مارحاب  سامت  هچنآ  رد  زین  ناشندب  تسوپ  دنتشاگنایم و  هدیدن  دنتفرگیمن و  تربع 
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هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

. دنهد تداهش  ناشنابحاص  ررض  رب  هک  دیامنیم  راداو  دروآیم و  رد  نخسب  ار  نانآ  دهدیم و  ءاضعاب  نابز  ناهد و  یلاعت  يادخ  - 1
. دروآرد ادصب  ار  تخرد  ع »  » یسوم ترضح  يارب  هکنیا  لثم  دیامنیم  مالک  داجیا  اهنآ  رد  - 2

هک یـسکب  هکنیا  لثم  اهنآ  لامعا  رب  دراد  تلالد  هک  دیدرگ  دـهاوخ  دـیدپ  نانآ  رد  یتامالع  تسا  هکنیا  ءاضعا  تداهـش  زا  دوصقم  - 3
اجنیا رد  دولج )  ) زا دارم  تسا  هدش  هتفگ  ياهدوب و  رادـیب  رحـس  وت  هکنیا  رب  دـهدیم  تداهـش  وت  مشچ  هک  دوشیم  هتفگ  هدوب  رادـیب  بش 

. تسا هدش  لقن  نیرسفم  سابع و  نبإ  زا  لوق  هکنیا  ۀیانک و  قیرطب  تسا  جورف ) )
( َنوُمَلعَی اُوناک  َول  ُناوَیَحلا  َیَِهل  َةَرِخآلا  َراّدـلا  َّنِإ  َو   ) یلاعت هلوق  تسا  تیلعف  ملاع  تایح و  ملاع  تمایق  ملاـع  نوچ  ناـیبلا ) عمجم  ریـسفت  )

یتایح يورین  ياراد  دوخ  دادعتـسا  هجردـب  کی  ره  تادوجوم  مامت  هک  هدـیدرگ  تباث  یلقن  یلقع و  ناهربب  و  ( 64  ) هیآ توبکنع  روس 
دنشابیم

323 هحفص : 
دـشابیم يو  هیعمج  تروص  ظفاح  تاتتـشتم و  عماج  هک  تسا  ياهّوق  یـسفن و  ياراد  دـشاب  يدامج  تروصب  ول  يدوجوم و  ره  هک  اریز 

هک سفن  ای  هوق  هکنیا  رگا  یناویح و  سفنب  تاناویح  رد  یتابن و  سفنب  تاتابن  رد  دـنیامنیم و  يدامج  هوقب  نآ  زا  ریبعت  تاداـمج  رد  هک 
ره رد  هک  تسا  یلک  سفن  اهورین  مامت  لـصا  دـیدرگ و  دـنهاوخ  قرفتم  مه  زا  نآ  ءازجا  دـشابن  یئیـش  رد  تسا  ءازجا  تاتتـشتم  ظـفاح 
زا تسا  ياهلزان  هبترم  یتابن  سفن  یتابن و  سفن  زا  تسا  ياهلزان  هبترم  يداـمج  هوق  هچناـنچ  دـیامنیم  رهاـظت  يروط  تادوجوم  زا  یعون 

َو ِهِدمَِحب  ُحِّبَُسی  ّالِإ  ٍءیَش  نِم  نِإ  َو   ) یلاعت هلوق  دراد  نیمهب  هراشا  دیاش  رگیدکیب و  تادوجوم  لّوحت  ّرـس  تسا  هکنیا  یناسنا  هقطان  سفن 
ٍِذئَموَی  ) هدومرف نیمزب  عـجار  هک  لازلزلا  ةروـس  رد  زین  و  « 1 (» ِضرَألا ِیف  نَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  ُدُجـسَی  و  مُهَحِیبسَت ، َنوُهَقفَت  ـال  نِکل 

هک تمایق  رد  تسا و  دوجوم  یتایح  يورین  ناـسنا  ندـب  ءازجا  نومک  رد  نوچ  هکنآ  هصـالخ  « 2 (» اَهل یحوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اهَرابخَأ  ُثِّدَُـحت 
هدوب شبحاص  راتفر  لامعا و  زا  شنطاب  رد  هچنآ  دومن  لوحت  ترخآ  ملاعب  ایند  ملاـع  زا  زین  ناـسنا  ندـب  یتقو  دـسریم  لاـمکب  يزیچ  ره 

. شدوخ هیلع  رب  یمدآ  ندب  ءازجا  نداد  تداهش  ّرس  دشاب  نیمه  دیاش  دنادرگیم و  رهاظ  یلاعت  قح  رماب 
. دنیوگ يو  ندب  ءاضعا  دیهدیم  تداهش  نم  ررض  رب  ارچ  هک  دوخ  ياهتسوپب  ناسنا  ضارتعا  خساپ  رد  انیَلَع  ُمتدِهَش  َِمل  مِهِدُولُِجل  اُولاق  َو 

ار يزیچ  ره  هک  یـسک  نآ  هدروآ  رد  نخـسب  ار  ام  دـنیوگ  َنوُعَجُرت  ِهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءیَـش  َّلُک  َقَطنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  اَنَقَطنَأ  اُولاـق 
. هدروآرد نخسب 

راهظا اهنآ  نتفگ  زا  دوصقم  دیاش  دوب و  دـنهاوخ  وگنخـس  تمایق  ملاع  ءازجا  مامت  دوشیم  مولعم  دراد  مومع  هیآ  رد  یئیـش )  ) ظفل نوچ 
دشاب اهنآ  ریمضلا ) یف  ام  )

-----------------------------------
رد هچنآ  دـنکیم  هدجـس  ار  ادـخ  دـیمهفیمن و  ار  اهنآ  رـشب  دارفا   ) امـش نکل  دـنکیم  دـیمحت  هیزنت و  ار  ادـخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  ( 1)

. تسا نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و 
. دنکیم ثیدح  ار  دوخ  ياهربخ  نیمز  تمایق ) زور   ) زور نآ  رد  ( 2)

324 هحفص : 
مامت هک  یـسک  نآ  ددرگیم و  رهاظ  هدوب  يو  نومک  رد  هچنآ  دوخ و  تقیقحب  يزیچ  ره  دنامیمن و  یفخم  يزیچ  چـیه  تقو  نآ  رد  هک 
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. دومن دیهاوخ  تشگزاب  وا  يوسب  ایناث  هدیرفآ و  ار  امش  هبترم  لوا  رد  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نآ  هدروآ  رد  نخسب  ار  ءایشا 
ماقم رد  هیآ  َنُولَمعَت  اّمِم  ًارِیثَک  ُمَلعَی  َهّللا ال  َّنَأ  ُمتنَنَظ  نِکل  َو  مُکُدُولُج  َو ال  مُکُراصبَأ  َو ال  مُکُعمَـس  مُکیَلَع  َدَهـشَی  نَأ  َنوُِرتَتـسَت  ُمتنُک  اـم  َو 

امش هیلع  رب  امـش  تسوپ  مشچ و  شوگ و  زا  ناتندب  ءاضعا  زا  ار  هچنآ  دیناوتیم  هک  دینکیم  نامگ  نینچ  امـش  هک  هدمآ  رب  رافکب  ضارتعا 
دینادرگ یفخم  يزیچ  وا  زا  دیناوتب  هک  دیهدیم  تبسن  دوخ  راگدرورپب  هک  تسا  يدساف  نامگ  هکنیا  دینادرگ و  روتـسم  دنهدیم  تداهش 

. درادن امش  لامعا  مامت  رب  یفاک  عالطا  ادخ  هکنیا  نامگب 
هتفگ هک  دننکیم  لقن  نینچ  سابع  نبإ  زا  هیآ  لوزن  نأش  رد  نیرسفم  َنیِرِساخلا  َنِم  ُمتحَبـصَأَف  مُکادرَأ  مُکِّبَِرب  ُمتنَنَظ  يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  مُِکلذ  َو 

مه اب  یفقث و  هّللا  دبع  هیما و  رگید  رفن  ود  دوب و  هعیبر  زا  هک  ناوفص  یکی  دندمآ  رفن  هس  مدوب  هدیشوپ  هبعک  هدرپ  رد  ار  دوخ  يزور  نم 
ار دنلب  رگا  تفگ  يرگید  دونشیم  میئوگ  دنلب  رگا  تفگ  يرگید  دونشیم  ادخ  میئوگیم  هچنآ  ام  ایآ  تفگ  نانآ  زا  یکی  دنتفگیم  نخس 

هکنیا تقو  نآ  مدومن  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  تمدخ  ار  نانآ  نانخس  مدمآ  نم  دینش  دهاوخ  مه  ار  هتـسهآ  دونـشب 
زا دـیدیدرگ و  كـاله  هدـینادرگ و  دـساف  ار  دوـخ  راـگزور  دـیدرب  دوـخ  راـگدرورپب  هک  يدـب  ناـمگ  نینچ  رثا  رد  هک  دـمآ  دورف  هیآ 

. دیدرگ دیهاوخ  بوسحم  ناراکنایز 
ياوأم هاگلزنم و  شتآ  دـننکن  ربص  ای  دـننک  ربص  شتآ  ملا  رب  رافک  رگا  َنِیبَتعُملا  َنِم  مُه  امَف  اُوِبتعَتـسَی  نِإ  َو  مَُهل  ًيوثَم  ُراّنلاَف  اوُِربصَی  نِإَف 

عزج و ردق  ره  دنبای و  تاجن  هکلهم  نآ  زا  هک  دیامن  وفع  دشخبب و  ار  اهنآ  هک  دـنیامن  يدونـشخ  بلط  ادـخ  زا  رگا  دوب و  دـهاوخ  نانآ 
. دیدرگ دنهاوخن  هدیشخب  دنیامن  عزف 

325 هحفص : 
اُوناک مُهَّنِإ  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  مِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلوَقلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  َو  مُهَفلَخ  ام  َو  مِهیِدـیَأ  َنَیب  ام  مَُهل  اُونَّیَزَف  َءاـنَُرق  مَُهل  انـضَّیَق  َو 

نآ یتسرپ  يوه  رثا  رد  نانآ  هکنیا  هب  هراشا  هدمآرب و  نانآ  ینوبز  یتسپ و  رافک و  تبقاع  ءوس  یتخبدب و  ماقم  رد  هیآ  هصالخ  َنیِرِـساخ 
لحم یتسیاب  هک  یبلق  دنداد و  تسد  زا  ناگیارب  دوب  هدش  هتشاذگ  رشب  دادعتـسا  رد  تقلخ  ءادتبا  رد  هک  یتوکلم  هوق  نآ  یـسدق و  حور 

میتشامگ یسنا  ینج و  نیطایش  زا  یناتـسود  نانیـشنمه و  نانآ  يارب  هک  تسا  هکنیا  دندینادرگ  نیطایـش  هاگلزنم  دشاب  هکئالم  هاگنالوج 
. دنهد هولج  ناشرظن  رد  ار  نانآ  تشز  لامعا  دنیامن و  هطاحا  اهنآب  بقع  ولج و  زا  دنشاب و  اهنآ  ناراتسود  قیفر و  هک 

یتـقو اریز  تسا  لیدـبت  ینعمب  ضیقن ) ( ) ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناطیَـش  َُهل  ضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرکِذ  نَع  ُشعَی  نَم  َو   ) هدومرف هیآ 35  فرخز  هروس  رد 
دیامن و یلاعت  یقرت و  هدومن و  تکرح  میقتـسم  هار  رد  دیاب  هک  دوخ  قیرط  زا  قح  لها  اب  ّتیدـض  تفلاخم و  رثا  رد  یمدآ  ناور  حور و 
يویند و ياـقفر  زا  هک  نیطایـش  اـب  تقو  نآ  هدـمآ  دورف  تعیبـط  نیلفاـس  لفـساب  هدومن و  ییارقهق  تکرح  ضوع  رد  دور  تداعـسب  ور 

ددرگیم ققحم  تباث و  اهنآ  رب  باذع  هملک  هک  تسا  هکنیا  دیدرگ  دهاوخ  روشحم  اهنآ  اب  تمایق  رد  ددرگیم و  نراقم  دندوب  وا  ناتـسود 
هک دوب  دـنهاوخ  ناراکنایز  زا  دـندیدرگ  ناطیـش  يوه و  عبات  هک  ییاهنآ  دوب  هدـیدرگ  ققحم  باذـع  شیپ  ياـهتما  رب  هک  يروطناـمه  و 

. دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  نانآ  يارب  تمادن  ترسح و  زج  هدینادرگ و  فلت  ار  دوخ  رمع  هیامرس 
ءاسؤر و هک  دـننکیم  تیاور  نینچ  سابع  نبإ  زا  هیآ  لوزن  نأش  رد  َنُوِبلغَت  مُکَّلََعل  ِهِیف  اوَغلا  َو  ِنآرُقلا  اَذـِهل  اوُعَمـسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

سپ دنروایب  نامیا  دنیایب و  فارطا  زا  بارعا  هک  دندیسرت  دوب و  جراخ  اهنآ  هدهع  زا  ینآرق  تایآ  اب  ندومن  هضراعم  نوچ  رافک  ناگرزب 
هک دوب  هکنیا  دتفا  طلغ  رد  هک  دننک  يراک  ددرگیم  نآرق  تئارق  لوغشم  ترضح  یتقو  هک  دنتشاذگ  هکنیا  رب  انب  مه  اب  تروشم  زا 

326 هحفص : 
دنتفگیم و هدوهیب  نانخـس  یناوخ و  هزاوآ  انغب و  دندشیم  لوغـشم  دندشیم و  عمج  مه  اب  دشیم  نآرق  ندناوخ  لوغـشم  ترـضح  تقو  ره 
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. دنونشن ار  نآرق  تایآ  مدرم  هلیسو  هکنیا  هب  هک  دنتفوک  یم - تسد  رب  تسد  دندزیم و  ریفص 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  یعقوم  رد  دیهدن و  شوگ  نآرق  تایآب  دنیوگ  مه  اب  رافک  هک  دهدیم  ربخ  شربمیپب  ادخ  هک  دوب  هکنیا 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  راک  دناوتن  دیدرگ و  بلاغ  وا  رب  هلیسو  هکنیا  هب  دیاش  دیئوگ  هدوهیب  وغل و  نخس  دناوخیم  نآرق  مّلس 
َنوُدیُِری  ) هیآ 32 هبوت )  ) هروس رد  یلاعت  هلوق  دننادرگ  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنناوتیم  اههسیسد  نیاب  هک  دندرک  نامگ  نید  نانمشد  يرآ 
مِهِهاوفَِأب ِهّللا  َرُون  اُؤِفُطِیل  َنوُدیُِری  ( ) 8  ) هیآ ّفص )  ) هروس رد  َنوُِرفاکلا ) َهِرَک  َول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  ّالِإ  ُهّللا  َیبأَی  َو  مِهِهاوفَأـِب  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُطی  نَأ 

هکنیا زا  لفاغ  َنوُِرفاکلا ) َهِرَک  َول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهّللا  َو 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  سک  نآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ 
فالخ رب  هک  راجنهان  لامعا  نیاب  دندرک  نامگ  نینچ  رافک  َنُولَمعَی  اُوناک  يِذَّلا  َأَوسَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  ًادـیِدَش ، ًاباذَـع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیِذـُنَلَف 

نون دـیکأت و  مـالب  هیآ  هک  اریز  تسا  ندز  دوـخ  هشیرب  هشیت  هک  دنتـسنادن  رگید  دـیدرگ  دـنهاوخ  روـصنم  رفظم و  تسا  تیناـسنا  شور 
لامعا رثا  رد  ار  نانآ  میناشچیم و  نانآب  تخـس  رایـسب  باذع  رافک  هدیهوکن  تاکرح  رثا  رد  هتبلا  هک  دیامرفیم  مالعا  ادکؤم  هلیقث  دیکأت 

. دومن میهاوخ  تازاجم  باذع  نیرتدب  هب  دندومنیم  لمع  هک  ناشدب 
ثیح زا  هک  یباذع  نآ  هک  تسا  الاب  هیآب  هراشا  کلذ )  ) َنوُدَحجَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ِدـلُخلا  ُراد  اهِیف  مَُهل  ُراّنلا  ِهّللا  ِءادـعَأ  ُءازَج  َِکلذ 

دـیواج و لزنم  شتآ  دـیدرگ و  دـنهاوخ  تازاـجم  نآـب  ادـخ  نانمـشد  هک  تسا  خزود  شتآ  نآ  تسا  دـیدش  رایـسب  تـّیفیک  تـیمک و 
هـشیمه هک  تسا  هکنیا  تازاجم  دوریم  رامـشب  نایمنهج  باذع  نیرتالاب  زا  هک  شتآ  رد  اهنآ  ندوب  دلخم  دوب و  دـهاوخ  نانآ  یگـشیمه 

. دندومنیم راکنا  هدمآ  دورف  ملاع  هکنیا  رد  ینابر  ضیف  ردصم  زا  هک  ار  یتایآ 

327 هحفص : 
هیواه رد  ار  دوخ  یتقو  رافک  َنِیلَفـسَألا  َنِم  انوُکَِیل  انِمادـقَأ  َتَحت  امُهلَعَجن  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  اناّلَـضَأ  ِنیَذَّلا  اَنِرَأ  اـنَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو 
دـسنم نانآ  رب  هراچ  هار  دننیب  هک  یگراچیب  ضیغ و  يور  زا  تاجن  زا  نانآ  يدیماان  سأی و  اب  دـننیبیم  منهج  نازوس  شتآ  رد  یناملظ و 

زور نیاـب  دـندینادرگ و  فرحنم  قـح  هداـج  زا  ار  اـم  هک  رـشب  دارفا  ّنج و  زا  ار  یناـسک  نآ  اـمنب  اـمب  اـم  راـگدرورپ  دـنیوگیم  هدـیدرگ 
ار نانآ  هکنآ  ات  مینادرگ  بوک  دگل - ار  نانآ  دوخ  ياپ  ریز  دندومن و  ءاوغا  ار  ام  هک  میـشک  ماقتنا  اهنآ  زا  هکنآ  ات  دـناهتخادنا  یگراچیب 

. میروآرد منهج  نیریز  هکرد  رد 
هنوگچ هک  مینیبب  دـندومن  ءاوغا  ار  ام  دـندوب و  ام  نایاوشیپ  دـندومنیم و  تسایر  ام  رب  هک  ییاـهنآ  هک  دـشاب  نینچ  راـفک  دوصقم  دـیاش 

. هدش هدیشک  اهنآ  زا  ام  ماقتنا  هک  دوش  شوخ  ام  لد  يردق  هلیسو  هکنیا  هب  دناهدیدرگ و  عقاو  ام  ياپ  ریز  هکرد  رد  ام و  زا  رتتسپ  زورما 
ناـیب زا  دـعب  َنوُدَـعُوت  ُمتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلاـِب  اوُرِـشبَأ  َو  اُونَزَحت  ـال  َو  اُوفاـَخت  اـّلَأ  ُۀَِـکئالَملا  ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتـسا  َُّمث  ُهّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ 

رد دناهدیدرگ  عقاو  میهج  یناملظ  يداو  رد  نآ  رثا  رد  هدـیدرگ و  نانآ  هدـیهوکن  لاعفا  لامعا و  رب  بترتم  هک  رافک  باذـع  یتخبهریت و 
یبرم راگدرورپ و  دنتفگیم  دوب  نینچ  نانآ  لاق  لاح و  نابز  هک  دیامنیم  یفرعم  روطنیا  ار  نانآ  هدـمآ و  رب  يوقت  اب  نینمؤم  فاصوا  ماقم 
عقوم ینامدرم  نینچ  دندیدرگ  مدق  تباث  ناشنامیا  فئاظوب  لمع  رد  دـندومن و  تماقتـسا  دوخ  هتفگ  رب  دـنتفگ و  ار  هکنیا  تسا  ادـخ  ام 
هرظنم زا  مدرم  ماـمت  هک  یعقوـم  نآ  رد  دـنیامنیم و  لابقتـسا  ار  ناـنآ  هکئـالم  رـشحم  يارحـص  رد  ناـشدورو  تقو  نآ  زا  سپ  ندرم و 
هدعو بسحب  امـش  هک  اریز  دیـشابن  نوزحم  دیـسرتن و  هک  دننادرگیم  نئمطم  ار  نانآ  دندرگیم  عقاو  دیدش  بارطـضا  رد  رـشحم  كانلوه 

هب ادـخ  هک  یتشهب  نآب  دـنهدیم  تراشب  ار  نانآ  هکئالم  زین  دوب و  دـیهاوخ  ناما  نما و  رد  ٍنیِمَأ ) ٍماقَم  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ   ) هدومرف هک  یهلا 
هدعو نینمؤم 
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328 هحفص : 
: دنیوگیم اهنآب  هکئالم  هداد و 

رد مه  ام  دـنیوگ  نینمؤم  هب  هکئالم  َنوُعَّدـَت  ام  اهِیف  مَُکل  َو  مُکُـسُفنَأ  یِهَتـشَت  ام  اهِیف  مَُکل  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  مُکُؤاِیلوَأ  ُنَحن 
. میدوب هارمه  امش  اب  امش و  ناتسود  ترخآ  رد  مه  ایند و 

تافآ تایلب و  عاونا  زا  ار  امـش  ایند  رد  ام  دـنیوگ  نینمؤم  هب  هکئالم  هدومرف  هک  دـننکیم  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
میرادیم و زاب  ار  امـش  باقع  تدش  زا  زین  ترخآ  رد  میئامنیم و  ظفح  هیناطیـش  سواسو  زا  ار  امـش  ندرم  ماگنه  میدومنیم و  تظفاحم 

. میئامنیم یهارمه  امش  اب  تشهب  هب  ناتندیناسر  رد 
تماقتـسا نآ  زا  سپ  تسا ، هّللا  ام  يادـخ  دـنتفگ  نانآ  هتفگ  اُوماقَتـسا ) َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) هیآ ناـیب  رد  هراـشا  لـها  زا  یـضعب 

ار امـش  داب  تراشب  ءانف ، رب  دیرادم  هودنا  ءانع ، زا  دیـسرتم  دنیوگ  و  ءاضرب ، دنیآ  دورف  ناشیا  رب  ناگتـشرف  ءافج ، كرت  و  ءافوب ، دـندومن 
دهاوخ لصاح  تمارک  عاونا  امـش  يارب  هک  دیرادم  هودنا  تسین ، فوخ  تماقتـسا  لها  رب  هک  دیـسارهن  اُوفاَخت ) ّالَأ   ) ءاقب يارـس  رد  ءاقلب 

(. ناوضرلا راد  یه  یّتلا  ۀنجلاب  اورشبا  اومصتعا و  هّللا  لبحب  اونزحت  اومیقتسا و ال  ، ) تمعن عاوناب  ار  امش  داب  تراشب  دوب ،
نوچ تادوجوم  مامت  هکلب  دوب  دنهاوخ  ادخ  نانمـشد  نمـشد  ادـخ و  ناتـسود  قفـشم  رای و  ترخآ  ایند و  رد  هکئالم  يرآ  حوتفلا ) وبا  )

راگزور زا  رامد  دندرگ  نوذأم  هک  ییاجنآ  رد  دنقح  نانمشد  نمشد  ادخ و  ناتسود  نابهگن  ظفاح و  دننامحر  يادخ  نامرف  ریز  نوشق و 
. دنروآیم رد  نیرفاک 

هک نامهیم  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  يزیچ  نآ  لزن )  ) ینعی دازلا ) نم  لزانلل  ّدـعی  ام  لزنلا  و  : ) هتفگ تادرفم  رد  بغار  ٍمیِحَر  ٍروُفَغ  نِم  اـًلُُزن 
. دننکیم هدامآ  دوشیم  دراو 

هک تسا  هکئالم  هدژم  تشهب  لها  یشک  شیپ  هک  دشاب  نیاب  هراشا  هیآ  دیاش  نایاپ ) )

329 هحفص : 
میتسه امش  اب  تسا  امش  یتخس  عقوم  هک  مه  لاح  میدوب  امـش  نابهگن  ظفاح و  امـش و  تسود  ایند  رد  ام  هک  يروطنامه  دنیوگ  نینمؤمب 

دیهاوخب و هک  ار  هچنآ  هدیدرگ  هدامآ  ایهم و  امـش  يارب  تمعن  رپ  تشهب  نآ  رد  میناسرب و  تسا  یهلا  تمارک  راد  هک  تشهبب  ار  امـش  ات 
. تسا نابرهم  میحر و  نینمؤم  رب  ناهانگ و  هدنزرمآ  هبوت و  هدنریذپ  هک  یسک  نآ  بناج  زا  دشاب  نآب  لیام  امش  سفن 

ات 44] تایآ 33  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

ُنَسحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  عَفدا  ُۀَئِّیَّسلا  َو ال  ُۀَنَسَحلا  يِوَتسَت  َو ال  ( 33  ) َنیِِملـسُملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِهّللا  َیلِإ  اعَد  نَّمِم  ًالوَق  ُنَسحَأ  نَم  َو 
َنِم َکَّنَغَزنَی  اّمِإ  َو  ( 35  ) ٍمیِظَع ٍّظَح  ُوذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاّقَُلی  اـم  َو  ( 34  ) ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَـع  ُهَنَیب  َو  َکَنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف 

َو ِرَمَقِلل  ـال  َو  ِسمَّشِلل  اوُدُجـسَت  ـال  ُرَمَقلا  َو  ُسمَّشلا  َو  ُراـهَّنلا  َو  ُلـیَّللا  ِِهتاـیآ  نِم  َو  ( 36  ) ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللاـِب  ذِعَتـساَف  ٌغَزن  ِناـطیَّشلا 
(37  ) َنوُُدبعَت ُهاّیِإ  ُمتنُک  نِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّلل  اوُدُجسا 

اَهیَلَع انلَزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِشاخ  َضرَألا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  نِم  َو  ( 38  ) َنُومَأسَی مُه ال  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُسی  َکِّبَر  َدنِع  َنیِذَّلاَف  اوُرَبکَتسا  ِنِإَف 
نَمَف َأ  انیَلَع  َنوَفخَی  اـِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِـحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 39  ) ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتوَملا  ِیحَُمل  اهایحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َتبَر  َو  تَّزَتها  َءاـملا 
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ُهَّنِإ َو  مُهَءاج  اَّـمل  ِرکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 40  ) ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُمتئِـش  ام  اُولَمعا  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ًانِمآ  ِیتأَـی  نَم  مَأ  ٌریَخ  ِراـّنلا  ِیف  یقُلی 
(42  ) ٍدیِمَح ٍمیِکَح  نِم  ٌلیِزنَت  ِهِفلَخ  نِم  َو ال  ِهیَدَی  ِنَیب  نِم  ُلِطابلا  ِهِیتأَی  ال  ( 41  ) ٌزیِزَع ٌباتَِکل 

تَلُِّصف َول ال  اُولاَقل  ایِمَجعَأ  ًاـنآُرق  ُهاـنلَعَج  َول  َو  ( 43  ) ٍمِیلَأ ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفغَم  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َِکلبَق  نِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  دَـق  ام  ّالِإ  ََکل  ُلاـُقی  اـم 
ٍناکَم نِم  َنوَداُنی  َِکئلوُأ  یًمَع  مِهیَلَع  َوُه  َو  ٌرقَو  مِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َو  ٌءافِش  َو  ًيدُه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُلق  ٌِّیبَرَع  َو  ٌّیِمَجعَأ  َء  ُُهتایآ 

(44  ) ٍدیَِعب

330 هحفص : 

همجرت

ناناملـسم زا  نم  ۀـقیقح  دـشاب  هتفگ  دومن و  وکین  لـمع  دـناوخ و  ادـخ  يوسب  ار ) قلخ   ) هک یـسک  زا  راـتفگ  ثیح  زا  رتوـکین  تسیک  و 
(34  ) دوب مهاوخ 

نادرگ عفر  دشاب  رتوکین  هک  يزیچب  ار  يدب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  دوب  دـنهاوخن  ناسکی  مه  اب  يدـب  یبوخ و  زگره  و 
وت ناـبرهم  تسود  وا  اـیوگ  دـشاب  توادـع  ینمـشد و  وا  وـت و  نیب  هک  یـسک  يدرک ) نینچ   ) رگا و  نادرگ ) عـفر  یکینب  ار  يدـب  ینعی  )

(35  ) دیدرگ دهاوخ 
اطع وکین  قلخ  هّیجـس و  نینچ  دندومن و  ظیغ  مظک  ییابیکـش و  هک  یناسک  رگم  دنک ) یکینب  يدب  عفر  هک   ) دوشن هداد  یتلیـضف  نینچ  و 

(36 ( ) دشاب تناظف  لقع و  زا   ) یگرزب ظح  بحاص  هک  یسکب  رگم  ددرگیمن 
(37  ) تساناد اونش و  وا  هک  اریز  ربب  هانپ  ادخب  دسرب  وتب  ياهسوسو  ناطیش  زا  رگا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا 

دینکن و هدجس  رمق  سمش و  يارب  زا  دیئامنیم  شتسرپ  ار  ادخ  امش  رگا  دنشابیم  ادخ  تردق  ياههناشن  زا  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  و 
(37  ) دینک هدجس  هدیرفآ  ار  اهنیا  هک  یسک  يارب 

دناوت راگدرورپ  دزن  هک  یسک  نآ  دینادب )  ) دیدومن یشکرس  یلاعت  قح  تدابع  زا  امش  رگا  و 

331 هحفص : 
(38  ) دیدرگ دنهاوخن  لولم  تدابع ) ترثک  زا  و   ) دنیامنیم شیاتس  حیبست و  ار  ادخ  زور  بش و  رد  هکئالم ) )

نآ رب  یتقو  کشخ  هدوسرف و  ینیبیم  ار  نیمز  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  تسا  هکنیا  ادـخ  تردـق  ياههناشن  هلمج  زا  و 
نامه دینادرگ  هدـنز  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  ۀـقیقح  و  ( 39 ( ) هیاـم ریمخ  لـثم   ) ددرگ نوزفا  هاـیگب  دـیآ و  رد  شبنجب  میدروآ  دورف  بآ 

(40  ) دوب دهاوخ  اناوت  يزیچ  ره  رب  وا  اققحم  هک  اریز  دنادرگیم  هدنز  ار  اههدرم  هک  تسا 
زور رد  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  هداتفا  شتآ  رد  هک  یسک  ایآ  دنیوگیم  لطاب  نانخس  ام  تایآ  رد  هک  ییاهنآ  دشابیمن  ناهنپ  ام  رب  ۀقیقح  و 

(41  ) تسا انیب  ملاع و  دینکیم  هچنآ  رب  ادخ  یتسردب  دینکب  دیهاوخ  هچ  ره  مدرم  يا  دشاب  ناما  نما و  رد  هک  یلاح  رد  دیایب  تمایق 
(42  ) تسا يدنمجرا  باتک  نآرق  هک  یتروص  رد  دندش  رفاک  دمآ  نآرق  یتقو  هک  یناسک  تقیقحب 

راکتسرد هدوتـس  يادخ )  ) بناج زا  هدش  هداتـسرف  نآ ) و   ) دیدرگ دهاوخن  لخاد  نآ  رد  لطاب  مالک )  ) وا تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  هک 
(43  ) تسا

بحاـص مه  اـتقیقح  وـت  راـگدرورپ  هدـش و  هتفگ  دـندوب  وـت  زا  شیپ  هک  یناربـمیپ  رب  هچنآ  رگم  دوـشیمن  هتفگ  وـت  رب  ص »  » دّـمحم يا 
(44  ) تسا كاندرد  هجنکش  بحاص  مه  شزرمآ و 
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دّمحم يا  یبرع  بطاخم  یمجع و  نآرق  ایآ  هدـشن  ناـیب  نآ  تاـیآ  ارچ  دـنتفگیم  راـفک )  ) میدوب هداتـسرف  یبرع  ریغ  تغلب  ار  نآرق  رگا 
ینیگنـس نانآ  ياهـشوگ  رد  دندرواین  نامیا  هک  ییاهنآ  دوب و  دهاوخ  افـش  تیاده و  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  نآرق  وگب  «ص »

(45  ) دنونشیمن هک  دننز  ادص  ار  نانآ  يرود  هار  زا  هک  دنشابیم ) یسک  دننام  و   ) دنروک اهنآ  تسا و 

تایآ حیضوت 

یصاخشا شیاتـس  فیرعت و  ماقم  رد  هیآ  كرابم  هکنیا  رد  َنیِِملـسُملا  َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِهّللا  َیلِإ  اعَد  نَّمِم  ًالوَق  ُنَسحَأ  نَم  َو 
تیاده تداعس و  قیرط  دنیامن و  داشرا  دنک و  توعد  ادخ  يوسب  ار  مدرم  لوا  دنشاب  لمع  هس  ياراد  هک  تسا 

332 هحفص : 
مالک دوریم و  رامشب  هّللا  یلا  نیعاد  زا  یسک  نینچ  هک  دننادرگ  يربهر  تعیرش  میقتسم  قیرطب  يور  جک  زا  ار  نانآ  دنزومایب و  مدرمب  ار 

. دوب دهاوخ  لامعا  نیرتهب  زا  وا  لمع  دوریم و  رامشب  اهنخس  نیرتهب  زا  دیوگیم  نخس  دروم  هکنیا  رد  هک  وا 
هک یسک  هدش  مولعم  هبرجتب  ددرگ  ذفان  رثؤم و  شمالک  هکنآ  ات  دشاب  حلاص  لمع  ياراد  یتسیاب  تسا  هّللا  یلا  یعاد  هک  یسک  نآ  مود 
اریز دنکیمن  ریثأت  یـسک  بلق  رد  شنخـس  دشابن  شراتفگ  قدصم  شلمع  رگا  دناوخیم  تقیقح  يوسب  ار  اهنآ  دـنکیم و  غیلبت  ار  مدرم 
بلق رد  زگره  ینخـس  نـینچ  دـیدرگ  دـهاوخ  نوریب  رگید  شوـگ  زا  هتـشگ و  دراو  شوـگ  کـی  رد  دـمآ  رب  ناـهد  زا  طـقف  هـک  ینخس 
الماـک هک  دوب  مهاوخ  یناـسک  زا  نم  دـیوگب  دـیامن و  راـهظا  هک  تسا  هکنیا  هّللا  یلا  یعاد  هفیظو  موس  دومن  دـهاوخن  ذوفن  ناگدـنونش 

زا ماهدیدرگ و  نآ  ناوریپ  زا  هک  یمالسا  قیرط  نیمهب  میامنیم  توعد  زین  ار  نیوعدم  امش  ماهدیدرگ و  یلاعت  قح  رماوا  میلست  ناملسم و 
. دشاب نینچ  اتقیقح  هکلب  دشاب  راتفگب  طقف  هن  نخس  هکنیا  دیاب  مراد و  نامیا  نآب  تقیقح  يور 

دحوم هن  رفاک و  اب  نمؤم  هن  لداع و  اب  ملاظ  هن  دوب  دهاوخن  يواسم  يدب  یبوخ و  هک  تسا  ملسم  زرحم و  ُۀَئِّیَّسلا  َال  َو  ُۀَنَسَحلا  يِوَتسَت  َو ال 
رادرک تسرد  راتفگ و  تسار  مدآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنیآیمن  رامشب  ناسکی  زگره  لیخب  اب  یخس  هن  لهاج و  اب  ملاع  هن  كرشم و  اب 

اَذِإَف ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  عَفدا  دوب  دـهاوخن  نینچ  زگره  دـشاب  يواسم  راتفر  جـک  وگغورد و  مدآ  اب  دـشابیم  شراتفگ  قدـصم  شلمع  هک 
تمحر یبنب  دراد  دوخ  ناگهدـنب  تاقولخمب و  تبـسن  هک  یماع  تمحر  نآب  نامحر  يادـخ  ٌمیِمَح  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَـع  ُهَنَیب  َو  َکَـنَیب  يِذَّلا 

دّمحم يا  هک  دیامرفیم  رما  نینچ  هدینادرگ  نیملاعلل » ۀمحر   » تفـصب فصتم  ار  وا  تسا و  وا  ینامحر  تمحر  هدـنیامن  رهظم و  هک  دوخ 
ای ناشوپب  وفعب  ار  هانگ  هد و  نیکست  ملحب  ار  بضغ  دشاب  رتوکین  هک  يزیچب  نادرگ  فرطرب  ار  هئیس  يدب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. نک ّدر  ار  لطاب  نخس  ّقح  نخسب 
اوران نانخس  وت  هراب  رد  رافک  ردق  ره  هک  دشاب  نینچ  دوصقم  دیاش  هصالخ 

333 هحفص : 
اب ینابرهم  تفطالم و  روطب  نک و  يرابدرب  اهنآ  کیکر  نانخس  لباقم  رد  نانآ  بلق  فیلأت  يارب  وت  دنراد  اور  ءافج  ملظ و  وتب  دنیوگ و 
وت اب  هار  هکنیا  زا  تسا  نکمم  دـشاب  وت  دـض  وت و  نمـشد  هک  سک  نآ  يدومن  كولـس  مدرم  اب  روط  هکنیا  یتقو  هک  اـمن  تبحـص  ناـنآ 

: هدومرف هیآ 126  لحن )  ) هروس رد  مالساب  دوش  لیام  ددرگ و  قفشم  تسود 
«. ُنَسحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  مُهلِداج  َو  »

هک تسا  هکنیا  دومنیم  هضراعم  یتسود  تفطالم و  روطب  اهنآ  اب  دومنیم و  یتسود  دوخ  نانمشد  اب  هک  دوب  نینچ  مه  مالـسا  ربمیپ  هّیور  و 
َکَّنِإ  » هدومرف شاهدیمح  قلخ  هراب  رد  نآرق  رد  دـندیدرگ  مالـساب  لیام  شکرابم  قلخ  رثا  رد  دـندروآ  نامیا  هک  یناسک  رتشیب  دـناهتفگ 

11 دلج نآرق -  ریسفت  رد  نافرعلا  www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب ندرک  یکین  يدب  لباقم  هک  ياهدـیمح  تفـص  نینچ  ٍمیِظَع و  ٍّظَح  ُوذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  ٍمیِظَع » ٍُقلُخ  یلََعل 
نیرباص و ماقم  ینعی  یماقم  نینچب  دـنیامنیم و  يرابدرب  روما  تالکـشم  رد  هدومن و  دوخ  راعـش  ار  ربص  هک  یناسک  رگم  دـندرگیمن  اراد 
هک یعفانم  نآ  دنـشاب و  شناد  ملح و  لقع و  زا  گرزب  ظح  ياراد  هک  یناسک  رگم  دندرگیمن  زئاف  دنناشوپیم  یکینب  ار  يدـب  هک  یناسک 

. دش دهاوخن  نانآ  ریغ  بیصن  دیدرگ  دهاوخ  نانآ  دیاع  ییابیکش  ربص و  رثا  رد 
هک دوب  دهاوخ  یعقوم  ددرگیم  ّطلـسم  رـشب  رب  سیلبا  هک  یعقوم  رتشیب  ُمِیلَعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  ٌغَزن  ِناطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَزنَی  اّمِإ  َو 

نکمم دوریم و  نوریب  ناسنا  فک  زا  رایتخا  دوشیم  اسب  هدمآ  نایلغب  نوخ  عقوم  نآ  رد  هک  دـیآیم  تکرحب  بضغ  هّوق  یمئالمان  رثا  رد 
درب و ورف  وت  رب  یشین  ناطیـش  هاگ  ره  هک  دیامرفیم  رما  شمرکا  لوسرب  دنوادخ  هک  تسا  اجنیا  ددرگ  بکترم  یهانگ  تقو  نآ  رد  تسا 

اناد مه  دونشیم و  ار  وت  هثاغتسا  هک  تسا  اونش  مه  وا  هک  اریز  ربب  هانپ  ادخب  ناطیـش  ّرـش  زا  عقوم  نآ  رد  دهد  تکرح  اج  زا  ار  وت  تساوخ 
اریز دنـشابیم  تّما  دوصقم  نکل  تسا  لوسرب  باطخ  اجنیا  رد  ول  هذاعتـساب و  رما  هک  تسا  مولعم  دشابیمن و  یفخم  وا  رب  يزیچ  هک  تسا 

دسر هچ  رگید  درادن  ناربمغیپ  رب  یطلست  ناطیش  هک 

334 هحفص : 
. دشابیم بلطم  هکنیا  رب  دهاش  نآرق  هدیدع  تایآ  اهنآ و  متاخب 

ملع تردق و  ياههناشن  هلمج  زا  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّلل  اوُدُجسا  َو  ِرَمَقِلل  َو ال  ِسمَّشِلل  اوُدُجـسَت  ُرَمَقلا ال  َو  ُسمَّشلا  َو  ُراهَّنلا  َو  ُلیَّللا  ِِهتایآ  نِم  َو 
ره هک  دشابیم  هام  دیشروخ و  یلاعت  هناحبـس و  وا  زراب  تایآ  زا  زین  دنوریم و  دنیآیم و  مه  لابند  هک  تسا  زور  بش و  لاعتم  رداق  ریبدت  و 
اب دـنیامنیمن و  زواجت  دوخ  رادـم  زا  ياهرذ  دـنهدیم و  هفیظو  ماجنا  هدـینادرگ  ررقم  ملاع  ّیبرم  مظان و  هک  يروطنآب  دوخ  رقم  رد  کـی 

دوخ زا  تسا و  یلاعت  قح  هداراب  هتـسب  ناشئاقب  دوجو و  دنیوا و  نامرف  ریزو  عیطم  دـنراد  هک  یتمـشح  تمظع و  اب  هام  دیـشروخ و  هکنیا 
اهنیا هک  دوب  دهاوخ  یسکنآب  صوصخم  ّللذت  راهظا  هدجس و  دیئامن  ّتلذ  راهظا  هدجس و  اهنآب  هک  تسین  راوازـس  لاحنیا  اب  دنرادن  چیه 

. هدینادرگ رخسم  امش  ياقب  دوجو و  يارب  ار  نانآ  هدروآ و  یتسهب  یتسین  زا  ار 
هکنیا دنیامنیم  ادیپ  ادخ  دزن  تلزنم  برق و  اهنیاب  ندومن  هدجس  تدابعب و  هک  دندرکیم  نامگ  نینچ  نیکرشم  نوچ  َنوُُدبعَت  ُهاّیِإ  ُمتنُک  نِإ 

قحب و یکیدزن  اهنآب  هدجس  تدابع و  زا  امش  ضرغ  رگا  دیامرفیم  اهنآ  هبنت  يارب  یفلُز » ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  مُهُُدبعَن  ام   » دنتفگیم هک  دوب 
. دینک هدجس  تسا  اهنآ  ّیبرم  هدننیرفآ و  هک  ار  ادخ  دینکن  هدجس  ار  اهنیا  تسا  وا  تدابع 

دّمحم يا  هک  دـهدیم  ربخ  واب  هدومن و  شلوسرب  باطخ  َنُومَأسَی  مُه ال  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُـسی  َکِّبَر  َدـنِع  َنیِذَّلاَـف  اوُرَبکَتـسا  ِنِإَـف 
عاونا و دـناهدومن  عانتما  هدـینادرگ و  ور  ادـخ  تدابع  هدجـس و  زا  داـنع  ربک و  يور  زا  نیکرـشم  هکنیا  رگا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

شیاتـس دـیجمت و  حـیبست و  ار  وت  راـگدرورپ  زور  بش و  دـنراد  یلاـعت  يادـخ  دزن  تیدـنع  ماـقم  هک  يولع  دوجوم  هکئـالم و  فانـصا 
. دیدرگ دهاوخن  نانآ  ضراع  یگتسخ  تلالم و  تدابع  ترثک  زا  دنیامنیم و 

335 هحفص : 
ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتوَملا  ِیحَُمل  اهایحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َتبَر  َو  تَّزَتها  َءاـملا  Θ هیَلَع انلَزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِـشاخ  َضرَألا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتاـیآ  نِم  َو 

ّربدت دننک و  رظن  هک  دنادرگ  رکذتم  ار  مدرم  شترـضح  هک  هدومن  شلوسرب  باطخ  رـشح  زور  رد  اههدرم  ندش  هدنز  داعم و  تابثا  يارب 
يور زا  ناراب  لوزنب  راهب  عقوم  رد  هنوگچ  هدیدرگ  رمثیب  هدرم  لثم  کشخ و  ناتسمز  عقوم  رد  هک  ینیمز  دننیبب  دنیامن و  یهلا  تایآ  رد 

تردـق بآب  ار  هدرم  نیمز  هک  دراد  یتردـق  نینچ  هک  یـسک  نآ  دـننادب  هکنآ  ات  ددرگیم  مرخ  زبس و  هدـنز و  هدـمآ و  رد  شبنجب  طاشن 
. تسا اناوت  يزیچ  رهب  وا  هک  اریز  دنادرگ  هدنز  تمحر  بآب  زین  ار  هدرم  هدیسوپ و  ياهدسج  هک  دراد  تردق  دنادرگ  زبس  هدنز و 
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لـصف رد  نآ  ندش  کشخ  زا  سپ  راهب  لصف  رد  نیمز  ندش  هدـنزب  هدومن  هیبشت  تمایق  رد  ار  اههدرم  ندـش  هدـنز  تایآ  زا  يرایـسب  رد 
زا ناوتیم  رابتعا  نیاب  ددرگیم  ّلحم  یب  هیبشت  هن  رگ  دشاب و  هب  هّبـشم  هّبـشم و  نیب  یکرتشم  ردق  دیاب  حیـصف  مالک  رد  نوچ  ناتـسمز و 

راثآ زا  رمالا  یهتنم  هدیدرگن  مودعم  تسا و  یقاب  نیمز  تیلعف  ّتیوه و  ناتـسمز  لصف  رد  هک  يروط  نیمه  هک  دومن  طابنتـسا  نینچ  هیآ 
یقاب وا  دوجو  ّتیـصخش  ّتیوه و  ندرمب  روط  نیمه  زین  ناسنا  هدیدرگ  رثایب  هدرم  لثم  هداتفا و  اههایگ  تابوبح و  ندیئور  لثم  یجراخ 

دوجو و لامک  راهب  هک  تمایق  رد  تسین و  رادیدپ  وا  زا  یجراخ  راثآ  یهتنم  تسا  یقاب  دوخ  ءاعو  رد  هدیدرگ و  دهاوخن  مودعم  تسا و 
. دومن دهاوخ  روهظ  زورب و  شلمع  راثآ  اب  دوب  هتفهن  يو  نطاب  رد  هچنآ  دیآرد و  شبنجب  لاعتم  رداق  رماب  تسا  يو  تیلعف 

ار یحو  تاملک  نیرـضاح  هکنیا  يارب  اصوصخم  دندینـشیم  ار  نآرق  تایآ  یتقو  راـفک  اـنیَلَع  َنوَفخَی  ـال  اـِنتایآ  ِیف  َنوُدِـحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
تسین و یفخم  ام  رب  نانآ  کیکر  لامعا  دـننادب  دـیاب  هک  دـهدیم  رکذـت  هیآ  هکنیا  رد  دـندرکیم  لاجنج  دـندزیم و  مهرب  تسد  دنونـشن 

. دناشکیم منهجب  ار  اهنآ  هک  تسلامعا  نیمه  هکنیا  هب  هراشا 

336 هحفص : 
دیاب هک  تسا  اهنآ  هبنت  نیدحلم و  داشرا  ماقم  رد  يراکنا و  ماهفتسا  نمف ) ا   ) هزمه ِۀَمایِقلا  َموَی  ًانِمآ  ِیتأَی  نَم  مَأ  ٌریَخ  ِراّنلا  ِیف  یقُلی  نَمَف  َأ 

تمایق رد  ایآ  دوب  دـهاوخ  باذـع  مّنهج و  یلامعا  نینچ  هجیتن  هک  یتروص  رد  هک  دـنیامن  هشیدـنا  دوخ  اب  دـنزادنا و  راکب  ار  دوخ  لـقع 
يارب یسرت  فوخ و  چیه  دندرگیم و  رشحم  يارحص  دراو  ناما  نما و  لاح  رد  هک  یناسک  ای  دنرتهب  دنوشیم  هدیـشک  مّنهجب  هک  یناسک 

. دوب دهاوخن  يواسم  هفئاط  ود  هکنیا  لاح  زگره  هک  تسین  هدیشوپ  لقاع  صخش  يارب  دوب  دهاوخن  نانآ 
ياج اجنیا  هک  دنتفگیم  لطاب  نانخـس  نآرق  هراب  رد  هک  تسا  یناسک  نامهب  هجوتم  دـیدهت  باطخ  ٌریَِـصب  َنُولَمعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُمتئِـش  ام  اُولَمعا 

ناتلامعا شاداپ  ءازجب و  ار  امـش  تسا و  اـنیب  ریـصب و  دـنوادخ  دـینکیم  هچنآ  رب  هک  دـینادب  دـیاب  دـینکب و  دـیهاوخ  هچ  ره  تسا  تلهم 
. دناسر دهاوخ 

َنیِذَّلا َّنِإ   ) ـالاب هیآ  هلمج  زا  لدـب  اـی  اوُرَفَک ) َنـیِذَّلا  َّنِإ   ) هـلمج هـکنیا  دـنیوگ  ٌزیِزَع  ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو  مُهَءاـج  اَّـمل  ِرکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنِإ 
تسا و فناتسم  مالک  ای  دندیدرگ  رفاک  نآرقب  هک  دنـشابیم  یناسک  نانآ  دننکیم  داحلا  ادخ  تایآ  رد  هک  یناسک  ینعی  دشابیم  َنوُدِحُلی )

رفاک هدمآ  دورف  قدص  ندعم  زا  هک  یمالک  نیاب  اهنآ  هنوگچ  دوب  دنهاوخ  عقاو  باذـع  دروم  رد  هک  نانآ  ینعی  تسا  فوذـحم  نآ  ربخ 
. تسا یمارگ  دنمجرا و  باتک  نآرق  هک  یتروص  رد  دندیدرگ 

رد نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یسربط  خیش  هیآ  هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس  ٍدیِمَح  ٍمیِکَح  نِم  ٌلیِزنَت  ِهِفلَخ  نِم  َو ال  ِهیَدَی  ِنَیب  نِم  ُلِطابلا  ِهِیتأَی  ال 
: میئامنیم همجرت  اجنیا  رد  هک  هدومن  لقن  نیرسفم  زا  هجو  جنپ  هیآ  هیجوت 

. دیامن دایز  نآ  رد  یلطاب  ای  دنک  مک  ار  نآرق  زا  يزیچ  هک  تسین  هکنیا  رب  رداق  ناطیش  تسا و  ناطیش  لطاب  زا  دوصقم  لوا -
نآ زا  دعب  هدماین و  نآرق  نالطب  رب  يزیچ  نآرق  زا  شیپ  ناینیشیپ  بتک  زا  مود  يدس ) هداتق و  )

337 هحفص : 
. دیامن لطاب  ار  نآ  هک  دمآ  دهاوخن  نآ  نالطب  رب  یباتک  زین 

دهدیم هدـنیآ  زا  هچنآ  زا  هن  هداد و  هتـشذگ  زا  هک  يرابخا  نآ  زا  هن  درادـن  هار  لطاب  نآرق  رابخا  رد  موس - لتاقم ) یبلک و  سابع و  نبإ  )
. تسا تقیقح  عقاو و  قباطم  شمامت 

. درادن دوجو  یلطاب  نآ  رخآ  زا  هن  نآرق و  لوا  زا  هن  مراهچ - هدش ) تیاور  ع »  » هّللا دبع  یبا  و  ع »  » رفعج یبا  زا  )
هن تسا و  یغورد  نآ  رابخا  رد  هن  تسا و  یضقانت  نآ  ظافلا  رد  هن  ددرگیمن  تفای  نآ  رد  یلطاب  تاهج  زا  یتهج  چیه  رد  مجنپ  نسح ) )
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ۀجح تمایق  زور  اـت  نیفّلکم  رب  تسا و  ظوفحم  نآرق  هکلب  دـیامنیم  ادـیپ  لیدـبت  رییغت و  هن  دوشیم و  مک  هن  دوشیم و  داـیز  يزیچ  نآ  رد 
تیاور اب  قیبطت  یهجوب  ناوتیم  هک  ءارآ  نیرتهب  ارهاظ  نایاپ ) ( ) َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َو  َرکِّذلا  اَنلََّزن  ُنَحن  ّانِإ   ) تسا یلاعت  هلوق  نآ  دیؤم  تسا و 

دوب دهاوخ  رادـیاپ  تباث و  هشیمه  نآرق  هک  تسا  هکنیا  دـنرآ  لطاب  لباقم  ار  قح  تسا و  قح  نآرق  هک  اریز  تسا  ریخا  لوق  نامه  دومن 
. تسا رادیاپ  تباث و  هشیمه  هک  تسا  هکنیا  هدمآ  دورف  راوتسا  تباث و  لحم  تمکح و  ءدبم  زا  نآرق  تسین و  یهار  نآ  رد  ار  لطاب  و 
رحس غورد و  تبسن  رافک  هک  شلوسر  لد  یّلست  يارب  ٍمِیلَأ  ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َِکلبَق  نِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  دَق  ام  ّالِإ  ََکل  ُلاُقی  ام 

نونجم یهاگ  نهاک و  یهاگ  رعاش و  یهاگ  بذاک و  یهاـگ  رحاـس و  ار  وا  یهاـگ  دـندادیم  شترـضحب  هک  ییاوراـن  ياهتبـسن  یقاـب  و 
دندادیم و مه  وت  زا  شیپ  ناربمیپب  زین  ار  ییاوران  ياهتبـسن  هک  دناهدوب  نینچ  مدرم  ینامز  ره  رد  هک  دـهدیم  ربخ  شترـضحب  دـندیمانیم 

تبـسن تسا  كاندرد  باذع  تازاجم و  بحاص  مه  ناگدننک و  هبوتب  تبـسن  تسا  شزرمآ  ترفغم و  بحاص  مه  وت  راگدرورپ  اتقیقح 
. نید نانمشد  رافکب و 

338 هحفص : 
ار نآرق  ام  رگا  دـننینچ  اهنیا  هک  هدـمآرب  رافک  لاح  نایب  ماقم  رد  ٌِّیبَرَع  َو  ٌّیِمَجعَأ  َء  ُُهتایآ  تَلُِّصف  َول ال  اُولاـَقل  ایِمَجعَأ  ًاـنآُرق  ُهاـنلَعَج  َول  َو 

یمجع باتک  ایآ  ینعی  هدشن  نایب  یبرع  ۀغلب  هدادن و  لیـصفت  ار  نآرق  ارچ  دنتفگیم  دنتفرگیم و  داریا  میدوب  هدروآ  دورف  یبرع  نابز  ریغب 
. تسا برع  باتک  نآب  بطاخم  هکنآ  لاح  تسا و 

ریغ دناهتفگ  نیرـسفم  هچنانچ  یمجع  زا  دوصقم  دوب و  هدشن  مامت  بارعا  رب  ۀجح  دوب  هدمآ  دورف  یمجع  تغلب  نآرق  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
هکنیا دـنمان  یمجع  ار  نآ  دـشاب  یبرع  ناـبز  زا  ریغ  هچ  ره  یـسیلگنا و  یکرت و  یـسراف و  هکلب  یـسراف  صوصخ  هن  تسا  یبرع  ۀـغل  زا 

. هدوب برع  هفئاط  هریشع و  زا  مرکا  لوسر  هک  اریز  میدومن  لزان  یبرع  تغلب  ار  نآرق  ام  هدومرف  هک  تسا 
ءاـنبم و ناـیب و  ثیح  زا  نکل  تسا  یبرع  نآ  ظاـفلا  تسا و  حیـصف  یبرع  ناـشدوخ  ناـبزب  نآرق  هکنیا  اـب  دـندیدیم  بارعا  نوچ  ارهاـظ 

. ددرگ کیدزن  ام  مهفب  ات  هدادن  لیصفت  ار  تایآ  ارچ  دنتفگیم  تسا  نانآ  مهف  قوف  تقیقح  ینعم و  تهج  زا  زین  تغالب و  تحاصف و 
نامیا هک  یناسک  يارب  نآرق  وگب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک  هدومن  شلوسرب  باطخ  ٌءافِـش  َو  ًيدُـه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُلق 

. تسا ءافش  تیاده و  دناهدروآ 
زا نآرق  تامیلعتب  هدومن و  زاب  ار  تلیـضف  تداعـس و  تیاده و  هار  دناهدروآ  نامیا  هک  یـصاخشا  يارب  نآرق  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دـیاش 

ياهباطخب بطاخم  هک  دـنیاهنآ  عقاو  رد  دـناهتفای و  تاجن  یعیبط  ّشغ  ّلغ و  زا  هتفای و  ءافـش  دـینآب  التبم  نیرفاـک  امـش  هک  یبلق  ضارما 
. دیدرگ دنهاوخ  لئان  دوخ  یلصا  دوصقمب  دننکیم و  تکرح  نآ  رثا  رد  هدومن و  ادیپ  نآرق  تایآ  زا  ار  دوخ  تداعس  هار  دننآرق و 

ٍدیَِعب ٍناکَم  نِم  َنوَداُنی  َِکئلوُأ  یًمَع  مِهیَلَع  َوُه  َو  ٌرقَو  مِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َو 

339 هحفص : 
ياوق رد  دوشیم  مولعم  دنروآیمن  نامیا  نآرق  تایآب  هک  یناسک  دـنامیمن  هدیـشوپ  نآرق  زاجعا  ییاونـش  انیب و  مدآ  چـیه  رب  هکنیا  هب  رظن 

روک نانآ  لد  مشچ  دنونـشیمن و  ار  ینآرق  يامن  زجعم  تایآ  نینچ  هدیدرگ و  نیگنـس  اهنآ  بلق  شوگ  هک  هدـش  ادـیپ  للخ  نانآ  هکاّرد 
یناعم كرد  دونشب و  ییادص  رود  زا  هک  دننامیم  یسک  لثم  نآرق  عامتـسا  ماگنه  اهنآ  دننکیمن و  ار  نآ  رارـسا  یناعم و  كرد  هدیدرگ 

. دروآ دنهاوخن  نامیا  یصاخشا  نینچ  هک  تسا  هکنیا  دنمهفب  ار  نآرق  زاجعا  هک  دنرادن  یبلق  مشچ  شوگ و  نوچ  دیامنن و  ار  نآ 

ات 54] تایآ 45  (: 41  ) تلصف هروس  ]
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هراشا

ًاِحلاص َلِمَع  نَم  ( 45  ) ٍبیُِرم ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مُهَّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتخاَف  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََقل  َو 
َو ال یثنُأ  نِم  ُلِمَحت  ام  َو  اهِمامکَأ  نِم  ٍتارَمَث  نِم  ُجُرَخت  ام  َو  ِۀَعاّسلا  ُملِع  ُّدَُری  ِهَیلِإ  ( 46  ) ِدِیبَعِلل ٍمّالَِظب  َکُّبَر  ام  َو  اهیَلَعَف  َءاسَأ  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف 

نِم مَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  ُلبَق  نِم  َنوُعدَـی  اُوناک  ام  مُهنَع  َّلَض  َو  ( 47  ) ٍدیِهَـش نِم  اّنِم  ام  َكّانَذآ  اُولاق  ِیئاکَرُـش  َنیَأ  مِهیِداُنی  َموَی  َو  ِهِملِِعب  ّالِإ  ُعَضَت 
(49  ) ٌطُونَق ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  نِإ  َو  ِریَخلا  ِءاعُد  نِم  ُناسنِإلا  ُمَأسَی  ال  ( 48  ) ٍصیِحَم

َّنَئِّبَُننَلَف ینـسُحَلل  ُهَدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُتعِجُر  ِنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ِیل  اذـه  ََّنلوُقََیل  ُهتَّسَم  َءاّرَـض  ِدـَعب  نِم  اّنِم  ًۀَـمحَر  ُهانقَذَأ  ِنَئل  َو 
ٍءاعُد وُذَـف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ِِهِبناـِجب  يأـَن  َو  َضَرعَأ  ِناـسنِإلا  یَلَع  اـنمَعنَأ  اذِإ  َو  ( 50  ) ٍظِیلَغ ٍباذَـع  نِم  مُهَّنَقیِذـَُنل  َو  اُولِمَع  اـِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

ِیف َو  ِقافآلا  ِیف  اـِنتایآ  مِهیُِرنَـس  ( 52  ) ٍدـیَِعب ٍقاقِـش  ِیف  َوُـه  نَّمِم  ُّلَـضَأ  نَم  ِِهب  ُمترَفَک  َُّمث  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  َناـک  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  لـُق  ( 51  ) ٍضیِرَع
ٍءیَـش ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  مِهِّبَر  ِءاِقل  نِم  ٍۀَیِرم  ِیف  مُهَّنِإ  الَأ  ( 53  ) ٌدیِهَش ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفکَی  َمل  َو  َأ  ُّقَحلا  ُهَّنَأ  مَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِـسُفنَأ 

(54  ) ٌطیُِحم

340 هحفص : 

همجرت

دوبن رگا  و  دندومن ) بیذکت  یـضعب  قیدصت و  یـضعب   ) دندرک فالتخا  نآ  رد  نانآ  میداد و  ار ) تاروت   ) باتک ع )  ) یـسومب ام  اتقیقح 
ای ع »  » یسوم موق   ) اتقیقح دشیم و  هدیدرگ  مکح  اهنآ  نیب  هنیآ  ره  دوب  هتفرگ  تقبـس  نآ  رب  وت  راگدرورپ  فرط  زا  هک  ياهملک  نآ  يارب 

(46 ( ) دنالطاب  ) نامگ کش و  رد  نآرق ) ای  تاروت  زا  برع  نیکرشم 
دّمحم يا  دیسر و  دهاوخ  شدوخب  شررض  زین  نآ  دنک  دب  هک  یسک  دیدرگ و  دهاوخ  شدوخ  دیاع  شعفن )  ) دنک کین  لمع  هک  یسک 

(47  ) دوب دهاوخن  هدننک  متس  ملظ و  دوخ  ناگدنبب  وت  راگدرورپ  (ص )
دنکیمن لمح  عضو  دریگیمن و  راب  ياهدام  چـیه  دـیآیمن و  نوریب  دوخ  ياهفالغ  زا  ياهویم  چـیه  تسادـخب و  عجار  تماـیق  عوقوب  ملع 

تسین یهاوگ  چیه  ام  زا  هک  مینکیم  مالعا  دنیوگ  نیکرشم  دنیاجک  ام  ءاکرش  هک  دنک  ادن  نیکرـشمب  یلاعت  قح  هک  يزور  وا ، ملعب  رگم 
(48)

يارب یهاگزیرگ  دننک  نیقی  و  دندیتسرپیم ) و   ) دندناوخیم البق  هک  ار  هچنآ  دیدرگ  دهاوخ  دوقفم  نانآ  رظن  زا  و 

341 هحفص : 
(49  ) دوب دهاوخن  نانآ 

(50  ) ددرگیم سویأم  دیماان و  دومن  تباصا  يرش  يوب  هاگ  ره  ددرگیمن و  لولم  ریخ  بلط  زا  ناسنا 
راوازـس نم  ینعی   ) تسا نم  يارب  هکنیا  دـیوگ  هتبلا  هدومن  تباصا  واب  ییاهررـض  هکنآ  زا  سپ  میناشچب  يوب  یتمحر  اـم  فرط  زا  رگا  و 

اققحم مدرگ  رب  دوخ  راگدرورپ  يوسب  رگا  ددرگ و  عقاو  یتمایق  منکیمن  ناـمگ  نم  و  دوب ) دـهاوخ  یقاـب  نم  يارب  هشیمه  دـیوگ  اـی  منآ 
باذـع هتبلا  میئامنیم و  رادربخ  دـناهدرک  بیذـکت  رفک و  زا  هچنآب  ار  اـهرفاک  هتبلا  اـم  دوب و  دـهاوخ  ياهنـسح  ییوکین و  وا  دزن  نم  يارب 

(51  ) میناشچیم نانآب  تخس 
یلاعت قحب  يور   ) تقو نآ  دومن  تباصا  يوب  يرـش  هاگ  ره  دـنادرگیم و  يور  قح  زا  و  يرازگساپـس ) زا   ) میداد ناسناب  یتمعن  یتقو  و 
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(52  ) دراد ینالوط  ءاعد  و  هدومن )
یـسک نآ  زا  دوب  دهاوخ  رتهارمگ  یک  دیـشاب  هدش  رفاک  واب  امـش  دشاب و  ادخ  بناج  زا  نآرق )  ) رگا دیهد  ربخ  ارم  وگب  نانیاب  دّمحم  يا 

(52  ) تسا رایسب  تفلاخم  ینمشد و  رد  يو  هک 
تـسا وا  هک  ددرگ  نایامن  اهنآ  رب  هکنآ  ات  مینایامنیم  نانآب  ناشدوخ  ياهـسفن  رد  ملاع و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـههناشن  تاـیآ و  يدوزب 

(54  ) تسهاوگ يزیچ  ره  رب  وا  هک  تسین  یفاک  وت  راگدرورپ  يارب  ایآ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا   ) قح
(55  ) دراد هطاحا  يزیچ  ره  رب  وا  هک  نادب ) و   ) شاب هاگآ  دنکش  رد  ناشراگدرورپ  تاقالمب  رافک ) هکنیا  هک   ) شاب هاگآ 

تایآ حیضوت 

هراشا

هک یفالتخا  هکنیا  هک  دـهدیم  رکذـت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  لد  یّلـست  يارب  ِهِیف  َِفُلتخاَف  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََـقل  َو 
ع»  » یـسوم تّما  هدومن  نآ  زا  یتاریبعت  هتفگ و  يزیچ  دوخ  صقان  مهفب  نآرق  هراـب  رد  یـسک  ره  هک  تسا  عقاو  وت  تّما  نیب  نآرقب  عجار 

بیذکت ار  یسوم  ترـضح  هدومنن و  لوبق  یـضعب  هدیدرگ و  نآ  وریپ  هتـسناد و  قح  ار  تاروت  یـضعب  هک  دندوب  نینچ  ةاروت  هراب  رد  زین 
. دندومن

342 هحفص : 
ياهدعو نآ  ینعی  هک  ياهملک  نآ  دوبن  رگا  یمارگ  لوسر  يا  ٍبیُِرم  ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مُهَّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو 

رب باذـع  مکح  مِهِیف ) َتنَأ  َو  مَُهبِّذَُـعِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو   ) هدومرف هک  اجنآ  وت  تّما  باذـع  ریخأت  رد  هداد  رکذـت  وتب  وت  راگدرورپ  اـقباس  هک 
ناشـسفن دـنبیر و  کش و  رد  هشیمه  نآرق  ّتیناقح  روهظ  هکنیا  اـب  هک  دنـشابیم  یناـمدرم  راـفک  هکنیا  ۀـقیقح  میدومنیم و  يراـج  ناـنآ 

. دیدرگ دهاوخن  نامیاب  نئمطم 
شدوخ دـیاع  شعفن  دـنک  حـلاص  لمع  سک  ره  هک  تسین  یکـش  ِدـِیبَعِلل  ٍماّلَِظب  َکُّبَر  اـم  َو  اـهیَلَعَف  َءاـسَأ  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  نَم 

قح فطل  رظن  دروم  یلمع  نینچب  ناسنا  ددرگ و  عقاو  مالسا  عرش  تامیلعت  نآرق و  روتسد  قباطم  هک  تسا  یلمع  حلاص  لمع  ددرگیم و 
دیاع شررض  زین  نآ  ددرگ  ناطیش  عیطم  یناسفن و  ياوه  وریپ  دیامن و  ضارعا  ادخ  مکح  زا  ینعی  دنک  دب  هک  یسک  ددرگ و  عقاو  یلاعت 
دوخ ناگدنبب  ادخ  تسا و  اهنآ  دوخ  لامعا  هجیتن  شاداپ و  هدیدرگ  اّیهم  راّفک  يارب  هک  ییاذک  ياهباذع  نآ  دـیدرگ و  دـهاوخ  شدوخ 

. دیدرگ دهاوخ  بترتم  نآ  رب  يرثا  دب  بوخ و  زا  یلمع  ره  هتبلا  درادن  اور  متس 

ضارتعا

دیامن ادیپ  يزیچب  نیقی  تسناوتن  یمدآ  یتقو  تسین  يرایتخا  رما  نتشاد  کش  دنکوکـشم و  نآرق  تیناقح  رد  رافک  هک  الاب  هیآ  تلالدب 
ٍماّلَِظب َکُّبَر  ام  َو   ) هدومرف هنوگچ  سپ  تسا  ملظ  ندومن  تازاجم  باذع و  يرایتخا  ریغ  رما  رب  دیامنب و  يراج  نآ  رب  رثا  بیترت  دناوتیمن 

(. ِدِیبَعِلل
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خساپ

تیبصع ربک و  نودب  ناشدوخ  رایتخاب  رافک  رگا  تسا  يرایتخا  نآ  تامدقم  نکل  تسا  يرایتخا  ریغ  رما  نتـشاد  کش  هک  تسا  حیحص 
هب لیدـبت  ناشکـش  يدوزب  نآرق  تیناقح  روهظب  هتبلا  دـندومنیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  راـتفگ  نآرق و  تاـیآ  رد  رظن 

نیقی بحاص  يرظن  هجوت و  كدناب  دندرک و  نینچ  نینمؤم  هک  يروطنامه  دیدرگیم  نیقی 

343 هحفص : 
مدـع هک  کش  رد  هک  دوب  هکنیا  دـنیامن  نآرق  تایآ  رد  رظن  نیب  قح  مشچب  دنتـساوخن  رایتخا  يور  زا  نانیا  نوچ  سپ  دـندیدرگ  لـماک 

. دندیدرگ هارمگ  هدنام و  یقاب  تسا  نیقی 
تسا و تمایق  زور  ۀعاسلا )  ) زا دوصقم  ِهِملِِعب  ّالِإ  ُعَضَت  َو ال  یثنُأ  نِم  ُلِمَحت  ام  َو  اهِمامکَأ  نِم  ٍتارَمَث  نِم  ُجُرَخت  ام  َو  ِۀَـعاّسلا  ُملِع  ُّدَُری  ِهَیلِإ 
هک دندومنیم  لاؤس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  رافک  تسا  عوقولا  یعفد  هکنآ  تبـسانمب  دناهدیمان  ۀعاسلا )  ) ار نآ  دیاش 

دیدرگ و دهاوخ  دوجوم  ۀـعفد  دریگیم  قلعت  شعوقوب  یلاعت  قح  هدارا  هک  یتقو  هدومرف  خـساپ  رد  دـیدرگ  دـهاوخ  عقاو  تقو  هچ  تمایق 
رثا و گنر و  تیفیک و  تیمک و  نآ  عوقو  زا  لبق  ادخ  هکنیا  رگم  دیآیمن  نوریب  دوخ  فالغ  زا  ياهویم  چـیه  تسا و  ادـخ  دزن  نآ  ملع 

گنر لکـش و  هدام و  رن و  زا  تسا  يو  محر  رد  هچنآب  تسا  ملاع  وا  هکنآ  رگم  درادیمنرب  راب  ياهدام  چیه  زین  دنادیم و  ار  نآ  تیـصاخ 
. تسا وا  لمح  عضو  عقومب  ملاع  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دهنیمن  راب  ياهلماح  چیه  زین  نآ و  ریغ  و 

هک ییاهنآ  دنیاجک  هک  دسریم  ادن  نیکرشمب  شنزرس  يور  زا  تمایق  زور  رد  ٍدیِهَـش  نِم  اّنِم  ام  َكّانَذآ  اُولاق  ِیئاکَرُـش  َنیَأ  مِهیِداُنی  َموَی  َو 
باوج رد  نانآ  دـنهدب  ناتتاجن  هکلهم  هکنیا  زا  هک  دـیبلطب  ار  نانآ  تسا  امـش  یگراـچیب  زور  هک  زورما  دـیدادیم  رارق  نم  کیرـش  اـمش 

. تسین وت  کیرش  رب  ياهدنهد  یهاوگ  چیه  میتفگ  میدرک و  مالعا  البق  هک  ام  دنیوگ 
لیلد و هار  زا  ایند  رد  هچنآ  دسریم و  دوهـش  هبترمب  فراعم  تقو  نآ  رد  اریز  دـنیامنیم  فارتعا  یلاعت  قح  تینادـحوب  رافک  تقو  نآ  رد 
دومنیم و گرزب  ناشرظنب  نامگ  يور  زا  اجنیا  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  ددرگیم  يرورـض  یهیدب و  تمایق  رد  دوش  مولعم  دـیاب  ناهرب 

هدرپ هک  یتقو  نآ  دندومنیم  شتسرپ  ار  نانآ  رظن  نیمهب  دنشابیم و  یفیرش  تادوجوم  تسا و  یتلزنم  ردق و  ار  اهتب  هک  دنتـشادنپیم  نینچ 
زا میئامنیمن و  هدهاشم  دشاب  وا  کیرش  هک  ار  یسک  دحاو  يادخ  زا  ریغ  ام  هک  دومن  دنهاوخ  فارتعا  دوشیم  هتـشادرب  ناشرظن  زا  تلفغ 

. دنیوجیم يرازیب  اهتب 

344 هحفص : 
هک تسین  یـسک  ام  زا  دنیوگ  هک  دندادیم  اهنآب  ندوب  ادخ  کیرـش  تبـسن  نیکرـشم  هک  دشاب  یناسک  نخـس  ٍدیِهَـش ) نِم  اّنِم  ام   ) دـیاش و 

. دشاب تسرد  دنهدیم  امب  ندوب  ادخ  کیرش  تبسن  زا  نیکرشم  هچنآ  هک  دهد  یهاوگ 
نانآ ایند  رد  البق  هک  ار  هچنآ  دیدرگ  دـهاوخ  دوقفم  نیکرـشم  رظن  زا  ٍصیِحَم و  نِم  مَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  ُلبَق  نِم  َنوُعدَـی  اُوناک  ام  مُهنَع  َّلَض  َو 

. هدیدرگ هتسب  نانآ  يارب  هراچ  هار  رگید  هک  دنمهفیم  نیکرشم  تقو  نآ  رد  دندومنیم ، تجاح  بلط  اهنآ  زا  دندناوخیم و  ار 
ندرب دـب  نامگ  ینعمب  طونق )  ) تسا و ءاعد  زا  يدـیماان  ینعمب  سأی  دـنیوگ  ٌطُونَق  ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  نِإ  َو  ِریَخلا  ِءاعُد  نِم  ُناسنِإلا  ُمَأسَی  ال 

. تسا
بلط رد  دنادیم  تداعس  ریخ و  هک  ار  هچنآ  تسا و  لام  ناهاوخ  هشیمه  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  یمدآ  لاح  هک  دشاب  نیاب  هراشا  هیآ  دیاش 

دوخ راگدرورپب  هدـیدرگ و  سویأـم  دومن  دروخرب  یمیـالمان  اـی  يرـش  واـب  رگا  دوشیمن و  لولم  دـیامنیم و  بلط  ادـخ  زا  دباتـشیم و  نآ 
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. ددرگیم نامگدب 
ََّنلوُقََیل  ) دیدرگ يو  بیـصن  یـضیف  تمحر و  راگدرورپ  فرط  زا  هاگ  ره  ِیل و  اذه  ََّنلوُقََیل  ُهتَّسَم  َءاّرَـض  ِدـَعب  نِم  اّنِم  ًۀَـمحَر  ُهانقَذَأ  ِنَئل  َو 

. مراد ار  تلیضف  هکنیا  قاقحتسا  نم  ینعی  تسا  نم  یبوخ  يارب  ریخ  هکنیا  دیوگ  ِیل ) اذه 
ماقم رد  ٍظِیلَغ  ٍباذَع  نِم  مُهَّنَقیُِذَنل  َو  اُولِمَع  اِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَئِّبَُننَلَف  ینـسُحَلل  ُهَدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُتعِجُر  ِنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو 

: دیامنیم یفرعم  هدیهوکن  تفص  دنچب  ار  نانآ  هک  تسا  رافک  لاح  حرش 
هک يریخ  ياجب  رگا  رفاک  دننآ  بلاط  هک  ار  هچنآ  دنبلطیم  ادخ  زا  دنـشابیم و  يویند  عفانم  بلاط  یناسفن و  تاظوظح  لابند  هشیمه  - 1

دیآ قداص  نانآ  هراب  رد  هچنانچ  دیدرگ  دهاوخ  دیماان  ادخ  زا  دیسر  يوب  يرش  دبلطیم  يویند  عفانم  زا 

345 هحفص : 
ات دسانشیمن  ینسحلا  ءامـساب  ار  ادخ  رفاک  هک  اریز  ( 87  ) هیآ فسوی  هروس  َنوُِرفاکلا ) ُموَقلا  اَّلِإ  ِهّللا  ِحَور  نِم  ُسَأـیَی  ـال  ُهَّنِإ   ) یلاـعت هلوق 

رکـش دنادیم و  نآ  قحتـسم  ار  دوخ  دسر  يوب  تمعن  هاگ  ره  تسا و  نآ  رد  وا  ریخ  دـیآ  شیپ  يو  يارب  هچنآ  هک  دـیامن  قیدـصت  هکنآ 
. دشابیمن راذگ 

. دیدرگ دهاوخ  اپ  رب  یتمایق  منکیمن  نامگ  دیوگ  تسا  تمایق  رکنم  رفاک  - 2
دزن نم  دـشاب  راـک  رد  دـناهداد  ربـخ  ناربـمیپ  هک  يروط  نآ  رـشن  رـشح و  هک  ضرف  رب  دـیوگ  هتفرگ و  ار  يو  يدنـسپ  دوخ  بجع و  - 3
نینچ مه  تمایق  رد  هداد  هاج  لام و  هدینادرگ و  زیزع  ارم  ایند  رد  هک  يروط  نیمه  ینعی  دوب  مهاوخ  هدیدنـسپ  وکین و  رایـسب  مراگدرورپ 

. مشاب تمعن  رد  هشیمه  مراد  قاقحتسا  هک  دوب  دهاوخ 
باذـع اهنآب  نآ  تشاداپب  دومن و  دـنهاوخ  رادربخ  دنتـشاد  ایند  رد  هک  ناـشفالخ  هدـیقع  ناشدـب و  لاـمعاب  ار  راـفک  تماـیق  رد  هتبلا  - 4

. دنناشچیم تخس 
یـشوخ و تمعن و  رد  یتقو  هک  تسا  نینچ  یمدآ  لاح  ٍضیِرَع  ٍءاعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ِِهِبناِجب  يَأن  َو  َضَرعَأ  ِناسنِإلا  یَلَع  انمَعنَأ  اذِإ  َو 

تفتلم هن  تقو  نآ  رد  الصا  دیاش  هکلب  دیآیمنرب  دوخ  تمعن  یلو  يراذگ  رکش  ماقم  رد  دیامنیم و  ضارعا  دوخ  معنم  زا  دشاب  یتمالس 
يوب هک  یعقوم  نکل  دـنارذگیم  تلفغ  رد  هدومن و  دوخب  ور  دـیدرگ و  دـهاوخ  رورغم  دوخب  هکلب  یقیقح  معنم  هجوتم  هن  تسا و  تمعن 

. دومن دهاوخ  ینالوط  ءاعد  دروآ و  ادخب  ور  هک  تسا  تقو  نآ  هدروآ  ور  یمیالمان  يرش و 
رگا دـیهد  ربخ  ارم  وگب  نیرفاک  نیاب  ص »  » دّـمحم يا  ٍدـیَِعب  ٍقاقِـش  ِیف  َوُه  نَّمِم  ُّلَضَأ  نَم  ِِهب  ُمترَفَک  َُّمث  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  َناک  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق 

فارتعا نآ  تیناقحب  هدرواین و  دوخ  يور  لاح  هکنیا  اب  هدـمآ و  دورف  یلاعت  يادـخ  دزن  زا  نآرق  هکنیا  هک  دـینادیم  نینچ  نطاب  رد  اـمش 
نینچ دـیامنیم و  تیدـض  ینمـشد و  روطنیا  هدومن و  قح  راکنا  هدـیمهف  هتـسناد و  هک  یـسک  زا  رتهارمگ  تسا  یک  لاحنیا  اب  دـیئامنیمن 

. دوب دهاوخ  رود  رایسب  تقیقح  ّقح و  زا  یسک 
دینادیم امش  یتقو  هک  دشاب  انمعنا )  ) ینعی الاب  هیآ  ناک  ریمض  عجرم  دیاش  و 

346 هحفص : 
تروصنیا رد  دـیدیدرگ  رفاک  وا  ربمیپ  مالکب و  لاح  هکنیا  اب  تسا و  یلاعت  قح  فرط  زا  ددرگ  امـش  دـیاع  هک  يررـض  اـی  یتمعن  ره  هک 

ار ّتیدض  ینمـشد و  رگید  یمدآ  نینچ  ینعی  وا  يارفـس  ادخ و  اب  ینالوط  تفلاخم  ینمـشد و  رد  امـش  زا  دـشاب  رتهارمگ  هک  تسا  یک 
. هدیناسر العا  ّدحب 

زا نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یسربط  خیش  هیآ  هیجوت  رد  نیرـسفم  نانخـس  ُّقَحلا  ُهَّنَأ  مَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِـسُفنَأ  ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَس 
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. میئامنیم همجرت  ار  نآ  زا  يرصتخم  حوضو  يارب  اجنیا  رد  هدومن و  نایب  هجو  جنپ  نیرسفم 
ناشدوخ ياهسفن  رد  زین  اههوک و  اهایرد و  راجشا و  تابن و  موجن و  رمق و  سمش و  زا  نیمز  نامسآ و  راطقا  ملاع و  قافآ  رد  يدوزب  - 1

. تسا ّقح  وا  هک  ددرگ  دیدپ  اهنآ  رب  هکنآ  ات  تمکح  عیادب  تعنص و  فئاطل  زا  مینادرگیم  رهاظ  تسا  نآ  رد  هچنآ  و 
هک یتاحوتف  نآ  ینعی  قاـفآ  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  قدـص  رب  نیهارب  هلدا و  تاـیآ و  يدوزب  - 2 دـیز ) نبإ  ءاطع و  )

. میهدیم ناشن  ددرگ  رهاظ  هکم  حتف  ینعی  ناشدوخ  سفن  رد  ملاع و  فارطا  رد  نینمؤم  تسدب  وا و  تسدب 
. تسا ردب  زور  هعقاو  مِهِسُفنَأ ) ِیف  َو   ) هتشذگ مما  عیاقو  ِقافآلا ) ِیف   ) زا دوصقم  - 3 نسح ) يدس و  )

وا قدـص  دـهاش  هک  دادـیم  نآ  عوقوب  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمیپ  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  قافا )  ) زا دوصقم  - 4 هداتق ) )
. هریغ رمقلا و  ّقش  زا  دیدرگ  عقاو  هکم  رد  وا  يربمیپ  تابثا  يارب  هک  ییاههزجعم  نآ  ینعی  مِهِسُفنَأ ) ِیف  َو   ) هدوب

تسا اهنآ  تقلخ  تیفیک  مِهِسُفنَأ  ِیف  َو   ) هدیسر اهنآب  ناشتفلاخم  رثا  رد  هک  تسا  ییاهباذع  ناگتشذگ و  مما  راثآ  دوصقم  مِهیُِرنَس ) - ) 5
لمع لعف و  اهنیا  هکنیا  رب  تسا  يزراب  رهاظ و  لیلد  اهنیا  مامت  هک  دندیـسر  زیمت  لقع و  هبترمب  هک  یتقو  اـت  دـندوب  هفطن  هک  یتقو  نآ  زا 

. تسا دحا  دحاو  يادخ 
( نایاپ ( ) جاجز )

347 هحفص : 

دیدرگ دهاوخ  دیدپ  هک  تقلخ  بیاجعب  دهدیم  ربخ  مهیرنس )  ) نیسب

( مهیرنس  ) رد لابقتسا  نیس  هک  تسا  اجنیا  مالک  هتکن  نکل  تسا  حیحـص  دوخ  ياجب  کی  ره  هدش  لقن  نیرـسفم  زا  هک  یتاهیجوت  هکنیا 
دـندیدیم و هدوب و  اهنآ  ولج  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  اهنآ  رثکا  هدـش  هتفگ  هیآ  هیجوت  رد  هک  ییاه  هکنیا  دراد و  لابقتـسا  رب  تلـالد 
دینیبیم و العف  هچنآ  رب  هوالع  ار  دوخ  تردق  ياههناشن  تایآ و  ضعب  هدـنیآ  نامز  رد  هک  دـهدیم  ربخ  هیآ  ارهاظ  دـندومنیم و  هدـهاشم 
راـثآ و نآ  ءازجا و  تاــکرح و  دوـجو و  تـیفیک  كــالفا و  تاــقبط  تارک و  نـیمز و  زا  ملاــع  فارطا  رد  تـسه  اــهنآ  سرتـسد  رد 

دنرگنب ار  تقلخ  بئاجع  ملاع و  ماظن  شنیرفآ و  راثآ  هکنآ  ات  مینادرگیم  رهاظ  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  تسا  اهنآ  رد  يوطنم  هک  یتاّیصوصخ 
للجم خاک  هکنیا  هدرب و  راکب  یتعنـص  بئاجع  هچ  ملاع  مظان  ربدم و  هک  دـننادب  یناسنا و  ریغـص  ملاع  رد  مه  یقافآ و  ریبک  ملاع  رد  مه 

هک دیدرگ  دهاوخ  ادیوه  رهاظ و  نانآ  رب  تقو  نآ  هدـینادرگ و  ّبترم  یـشخب  تریح  بیترت  هچب  ار  شنیرفآ  عیدـب  ماظن  هکنیا  یناهج و 
. دوب دهاوخ  لطاب  همه  وا  زج  تسا و  تقیقح  قح و  وا  هدننیرفآ 

یضعب راثآ  صاوخ و  ءازجاب و  ناشـشناد  ملع و  يور  زا  نیعرتخم  زورما  هک  تسا  نآرق  ياههزجعم  اهییوگشیپ و  زا  یکی  دوخ  هکنیا  و 
میظع ءازجا  زین  دـنرگنیم و  ار  اـهنآ  یلئاـسو  تـالآب و  هک  ینیبهرذ  ءازجا  نیمز و  تاـقبطب  دـناهدیدرگ  ملاـع  دـناهدربیپ و  تادوجوم  زا 

ار نآ  رامـشیب  زا  یکدـنا  رایـسب و  زا  یکی  هـکنآ  وـل  اـهنآ و  ءازجا  تایـصوصخ و  ضعبب  مـلع  رگیدـکیب و  اـهنآ  ءازجا  تبــسن  تارک و 
نویزیولت ویدار ، لثم  يرـشب  تسد  لوقعلا  ریحم  تاعارتخا  همهنیا  هک  تسا  ملع  نیمه  يور  زا  لاحنیا  اب  دیمهف  دـنهاوخن  دـناهدیمهفن و 

تسا و هداهن  ءایشا  نومک  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  يراثآ  هکنیا  دناهدومن و  رادیدپ  ار  اهنیا  ریغ  و  ییایرد ، ریز  یتشک ، امیپاوه ، قرب ،
طابترا تیفیک  ملاع و  ماظنب  يرظن  كدـنا  هک  یـسک  دـناهتخادنا  راـکب  دـناهدرب و  یپ  اـهنآ  راـثآ  كدـناب  رایـسب  تاـمحز  زا  دـعب  اـهنیا 

رگم تسا  دحا  دحاو و  میکح و  ملاع و  رداق و  نآ  هدننیرفآ  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  يو  يارب  یّکـش  لاجم  دیامنب  رگید  کیب  تادوجوم 
مشچ و یتسرپ  سفن  راز  نجل  هک  دشاب  هتفر  ورف  تعیبط  لادوگ  رد  نانچ  هکنیا 
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348 هحفص : 
فارتعا نآ  تقیقحب  دـنیبب و  لقع  مشچب  ار  ملاع  ربدـم  مظان و  هکنآ  ات  دـنک  رظن  تعیبط  يارو  امب  دـناوتن  هدرک و  رپ  ار  يو  لقع  شوگ 

شلوسرب باطخ  راکنا  ماقم  رد  ماهفتسا  هزمهب  ٌدیِهَـش  ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفکَی  َمل  َو  َأ  هدومرف  هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دیامن 
هک دـنیامن  قیدـصت  دـننادب و  هک  تسین  یفاـک  راـفک  يارب  یتـقلخ  راـثآ  نینچ  اـیآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  هـک  هدوـمن 

هدیدرگ اپ  رب  ریبدت  ملع و  يور  زا  شنیرفآ  ییاذک  هاگتـسد  هکنیا  هک  دنربب  یپ  راثآ  هکنیا  زا  ینعی  تسهاوگ  يزیچ  ره  رب  وت  راگدرورپ 
هدومن اپ  رب  ار  یهاگتسد  نینچ  هک  تسا  ییاناوت  تسد  هکلب  دنک  ریثأت  شدوخ  رد  دناوتن  دوخب  دوخ  روعـشیب  تعیبط  تسین و  یفازج  و 

. تسا
زا رافک  هکنیا  هک  نادـب  شاب و  هاگآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ٌطیُِحم  ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  مِهِّبَر  ِءاِقل  نِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  مُهَّنِإ  الَأ 

. دراد هطاحا  يزیچ  ره  رب  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دنکش  رد  تمایق  ترخآ و  رد  ناشراگدرورپ  هصوصخم  ياهتمحر  تاقالم 
یلاعت قح  يوسب  تسا  نانآ  تشگ  زاب  هک  تمایقب  نیقی  ای  دنـشابیمن  ناشراگدرورپ  برقب  راودیما  رافک  نوچ  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش 

. دراد هّیملع  هطاحا  ّتیمویق و  تیعم  يزیچ  ره  اب  لاعتم  تاذ  هک  دیشاب  هاگآ  دیاب  دنیامنیم و  شتسرپ  ار  وا  ریغ  هک  تسا  هکنیا  دنرادن 

349 هحفص : 

يروشلا ةروس 

هراشا

ۀیکم یه  ۀیآ و  نوسمخ  ثلث و 

ات 14] تایآ 1  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ُِّیلَعلا َوُه  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ( 3  ) ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  ُهّللا  َِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَک  ( 2  ) قسع ( 1  ) مح

(4  ) ُمیِظَعلا
َو ( 5  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  الَأ  ِضرَألا  ِیف  نَِمل  َنوُرِفغَتـسَی  َو  مِهِّبَر  ِدـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِـکئالَملا  َو  َّنِِهقوَف  نِم  َنرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت 

نَم َو  يرُقلا  َّمُأ  َرِذـُنِتل  اِیبَرَع  ًانآُرق  َکَیلِإ  انیَحوَأ  َِکلذَـک  َو  ( 6  ) ٍلیِکَِوب مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  مِهیَلَع  ٌظـیِفَح  ُهّللا  َءاـِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا 
ِیف ُءاشَی  نَم  ُلِخُدی  نِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  مُهَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  ( 7  ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ٌقیِرَف  ِهِیف  َبیَر  ِعمَجلا ال  َموَی  َرِذـُنت  َو  اَهلوَح 

ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتوَملا  ِیُحی  َوُه  َو  ُِّیلَولا  َوُه  ُهّللاَف  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  ( 8  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  مَُهل  ام  َنوُِملاّظلا  َو  ِِهتَمحَر 
(9)

نِم مَُکل  َلَعَج  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُرِطاـف  ( 10  ) ُبِینُأ ِهَیلِإ  َو  ُتلَّکَوـَت  ِهیَلَع  یِّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِهّللا  َیلِإ  ُهُمکُحَف  ٍءیَـش  نـِم  ِهـِیف  مـُتفَلَتخا  اَـم  َو 
ُطُـسبَی ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل  ( 11  ) ُریِـصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءیَـش  ِِهلثِمَک  َسَیل  ِهِیف  مُکُؤَرذَـی  ًاجاوزَأ  ِماـعنَألا  َنِم  َو  ًاـجاوزَأ  مُکِـسُفنَأ 

َو َمیِهاربِإ  ِِهب  انیَّصَو  ام  َو  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یّـصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  ( 12  ) ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا 
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ُبِیُنی نَم  ِهَیلِإ  يِدـهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ِهَیلِإ  ِیبَتجَی  ُهّللا  ِهَیلِإ  مُهوُعدـَت  ام  َنیِکِرـشُملا  یَلَع  َُربَک  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ  نَأ  یـسیِع  َو  یـسُوم 
اُوثِروُأ َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِضَُقل  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  مُهَنَیب  ًایَغب  ُملِعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ّالِإ  اُوقَّرَفَت  ام  َو  ( 13)

(14  ) ٍبیُِرم ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مِهِدَعب  نِم  َباتِکلا 

350 هحفص : 

همجرت

دصتـشه و و  تسا ، هیآ  ود  هاجنپ و  نایندم  نایرـصب و  ددع  رد  هیآ و  هس  هاجنپ و  نایفوک  ددع  رد  هدمآ و  دورف  هکم  رد  قسع  مح  هروس 
نینچ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هماما  وبا  تسا  فرح  تشه  داتـشه و  دصناپ و  رازه و  هس  هملک و  شـش  تصش و 

يو يارب  دنتـسرف و  تاولـص  وا  رب  ناگتـشرف  هک  ددرگ  یناسک  هلمج  زا  دناوخب  ار  قسع  مح  هروس  یـسک  ره  هدومرف  هک  دنکیم  ثیدـح 
دنیامن تمحر  بلط  رافغتسا و 

صاخ ماع و  تمحر  بحاص  شخب  یتسه  دزیا  مانب 
(4  ) تسا راکتسرد  میکح و  بلاغ و  یلاعت  يادخ  هک  هدش  یحو  نینچ  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  نآ  وت و  يوسب  دّمحم  يا 

هچنآ اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  واب  صوصخم 

351 هحفص : 
(3  ) تسنأشلا میظع  راوگرزب و  وا  تسا و  نیمز  رد 

رد هک  یناسک  يارب  دنیامنیم و  شیاتس  حیبست و  ناشراگدرورپ  شیاتس  دمحب و  هکئالم  دفاکشب و  نانآ  يالاب  زا  اهنامسآ  تسا  کیدزن 
(4  ) نابرهم هدنزرمآ  يادخ  تسا  وا  هک  دشاب  هاگآ  نادب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  دننکیم  شزرمآ  بلط  دننیمز 

(5  ) یشابیمن اهنآ  رب  هدش  هتشامگ  وت  ص »  » دّمحم يا  تسا  اهنآ  لامعا )  ) نابهگن ادخ  دنتفرگ  یناتسود  ادخ  زا  ریغ  هک  یناسک  و 
( تمایق زور   ) عمج زور  زا  دنـشابیم  هکم  فارطا  هک  ار  یناسک  هکم و  لها  هکنیا  يارب  میدومن  یحو  وت  يوسب  ار  یبرع  نآرق  نینچ  اـم  و 

دنهاوخ نازوس  شتآ  رد  ار  یتعامج  دـنربیم و  تشهبب  ار  یتعاـمج  زور ) نآ  رد  و   ) ییاـمن دـیدهت  دوب  دـهاوخن  نآ  عوقو  رد  یّکـش  هک 
(6  ) تخادنا

چیه ناراکمتـس  يارب  دنادرگیم و  لخاد  دوخ  تمحر  رد  دهاوخ  ار  هک  ره  نکل  دادـیم و  رارق  هورگ  کی  ار  اهنآ  دوب  هتـساوخ  ادـخ  رگا 
(7  ) دوب دهاوخن  يراک  ددم  یتسود و 

رب وا  دنادرگیم و  هدنز  ار  اههدرم  هک  تسا  وا  ادخ و  رگم  تسین  یتسود  هک ) یتروص  رد   ) دنتفرگ یناتـسود  ادـخ  زا  ریغ  رافک  هکنیا  ایآ 
(8  ) تسا اناوت  يزیچ  ره 

وا رب  تسا و  نم  راگدرورپ  هک  ادـخ  تسا  هکنیا  تسا  ادـخب  عجار  وا  مکح  دـینکیم  فالتخا  يزیچ  رد  رافک  اـب  هک  ار  هچنآ  نینمؤم  يا 
(9  ) نم تشگزاب  تسا  وا  يوسب  مدرک و  دامتعا 

يارب نداد ) رارق  تفج   ) هداد رارق  ییاهتفج  زین )  ) نایاپراهچ يارب  داد و  رارق  ناتدوخ  زا  ار  امـش  تفج  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ 
(10  ) تسا انیب  اونش و  وا  تسین و  يزیچ  وا  لثم  دنادرگ و  دایز  ار  امش  ددع  هک  تسا  هکنیا 

رهب وا  اتقیقح  دریگیم  گنت  دهاوخب  ارسک  ره  يزور  دنادرگیم و  نهپ  دهاوخب  ار  سک  ره  يزور  تسا  وا  دزن  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک 
(11  ) تسا اناد  يزیچ 
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و ع »  » میهارباب هک  ار  هچنآ  زین ) و   ) میدومن یحو  وتب  ام  هک  ار  هچنآ  دومن و  هیصوت  ار  حون  نآب  هک  ار  هچنآ  نید  زا  داد  رارق  امـش  يارب  زا 
نیکرشم رب  دوب  دهاوخ  راوگان  گرزب و  دیدرگن  قرفتم  نآ  رد  دیراد و  ياپرب  ار  نید  هک  دوب ) هکنیا  نآ  و   ) میدومن هیـصوت  ع »  » یـسیع

دیامنیم تیاده  دوخ  يوسب  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  دنیزگیم  رب  شدوخ  يوسب  ادخ  ( 12  ) یناوخیم نآ  يوسب  ار  نانآ  هک  ار  هچنآ 

352 هحفص : 
(13  ) دیامن تشگزاب  وا  يوسب  هک  ار  سک  ره 

( یـشکرس و   ) هدومن نایغط  یگتـسناد  زا  سپ  نانآ ) و   ) دـمآ شناد  ملع و  نانآ  يارب  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـندشن  هدـنکارپ  شیپ  ياهتما  و 
اهنآ نیب  باذع  مکح  هنیآ  ره  نیعم  نامز  ات  نانآ  نداد  تلهم  رد  هتفرگ  یشیپ  وت  راگدرورپ  فرط  زا  هک  ياهملک  نآ  دوبن  رگا  دندرک و 

دنزادنایم هابتشا  نامگ و  رد  ار ) اهناملسم  و   ) دنکـش رد  هدش  هداد  اهنآب  نآرق )  ) باتک اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  اتقیقح  دیدرگیم و  يراج 
(14)

تایآ حیضوت 

هراشا

قسع مح 

هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 

. رهاقب فاق )  ) سوّدقب و نیس )  ) ملاعب و نیع )  ) دیجمب و میم )  ) نامحرب و هراشا  اح ) - ) 1
. ریدق عیمس ، میلع ، دیجم ، میکح ، مساب  تسا  هراشا  - 2 ریبج ) دیعس  )

. هدومن تیانع  شلوسرب  دنوادخ  هک  ییاهششخب  ءاطع و  نآب  تسا  زمر  - 3
. دندرگ باریس  نآ  زا  نابل  هنشت  هک  رثوک  ضوح  ینعی  نآ  دروم  ضوح و  اح ) )

. دیآ رد  وا  تّمه  یلاع  تّما  فرصتب  برغم  ات  قرشم  زا  هک  وا  کلم  میم ) )
. دوب دهاوخ  اهزیچ  نیرتزیزع  هک  تسا  وا  دودحمان  تزع  نیع ) )

. دیسر دهاوخن  وا  ناراکهبت  رب  يدحا  هک  وا  روهشم  یگرزب  ءانس و  نیس ) )
. تسا يربک  ءافش  نآ  هک  تمایق  زور  رد  تسا و  یندا  وا  هجرد  نآ  هک  جارعم  بش  رد  وا  دومحم  ماقم  فاق ) )

( اـح  ) دومرف دـندومن  راسفتـسا  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  ار  هملک  هکنیا  هک  دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبإ  زا  یبلعث  و  نیقداـصلا ) جـهنم  )
فذق فاق  خسم  نیس  باذع  نیع  هکلهم  میم  تسبرح 

353 هحفص : 
تـشگ رهاظ  ملاع  دّیـس  كرابم  نیبج  رب  لالم  هودنا و  رثا  دمآ  هیآ  هکنیا  یتقو  هک  هدیـسر  رابخا  رد  هکنآ  دیامنیم  دییأت  ار  لوق  هکنیا  و 

فسخ و نآ  دیآیم و  دورف  نم  تّماب  هک  ییالبب  دنداد  ربخ  ارم  دومرف  يدش  گنتلد  ارچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ 
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. ددرگیم ادیپ  ع )  ) یسیع مالّسلا و  هیلع  يدهم  جورخ  نامز  رد  هک  یعیاقو  ریاس  لاّجد و  جورخ  زا  نآ  لاثما  فذق و  خسم و 
رامشب نآرق  تاهباشتم  زا  اههروس  یضعب  لوا  رد  تاعطقم  فورح  نکل  دناهدرک  نیرسفم  هک  یتاهیجوت  زا  اهنیا  ریغ  و  نیقداصلا ) جهنم  )

یلوا نآ  رد  توکـس  هک  تسا  هکنیا  تسا  ادـخ  دزن  زین  نآ  ملع  شلوسر و  ادـخ و  نیب  تسا  زمر  نآ  میئوگب  هک  تسا  هکنیا  رتهب  دوریم 
هب هراشا  ُمیِظَعلا  ُِّیلَعلا  َوُه  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُمیِکَحلا ، ُزیِزَعلا  ُهّللا  َِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکـَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَـک  تسا 

يوسب ار  مدرم  نابز  کی  لوق و  کـیب  دـندیدرگ  ثوعبم  قلخ  تیادـه  يارب  یلاـعت  قح  فرط  زا  هک  یناگهتـشامگ  ءاـیبنا و  ماـمت  هکنیا 
بلاغ ملاع  يادخ  هک  دنداد  رکذت  اهنآب  دندومن و  توعد  تسا  ّتیدمرس  ّتیدحا و  لامج و  لالج و  تافصب  فصتم  هک  یهلا  شتسرپ 

تردـق و ءالیتسا و  تحت  وا و  کلم  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم و  کلم و  ملاوع  ماـمت  تسا و  راکتـسرد  زیزع و  و 
ءاقترا وشن  وا و  هدارا  ذوفن  تحت  همه  تسا و  تانئاک  مامت  رب  طیحم  وا  ملع  تردـق و  ییایربک و  تمظع و  ّولع و  دـنیوا و  تیقالخ  ذوفن 

. دراد يرترب  ّولع و  تادوجوم  مامت  رب  وا  دنیامنیم و 
دیاش نیئاپب  الاب  زا  اهنامسآ  نتفاکـش  ِضرَألا  ِیف  نَِمل  َنوُرِفغَتـسَی  َو  مِهِّبَر  ِدمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِکئالَملا  َو  َّنِِهقوَف  نِم  َنرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت 

تبیه و زا  میکح  زیزع  يادـخ  ظـفح  دوبن  رگا  هک  دـشاب  ّلـج  ّزع و  ّقـح  يراوـگرزب  ییاـیربک و  تبیه و  تمظع و  توطـسب و  تراـشا 
. دندیدرگیم هدنکارپ  مه  زا  هدرواین  تماقتسا  بات  اهنامسآ  وا  تمظع 

حیبق شحاف و  کیکر و  نانچ  دنهدیم  دحا  دحاو  يادخب  کیرـش  دلو و  تبـسن  هک  نیکرـشم  ياهنخـس  هک  دشاب  نینچ  دوصقم  دیاش  و 
هتفاکش اهنامسآ  دراد  ياج  هک  تسا 

354 هحفص : 
دندینـش و ِیناَرت ) َنل   ) باوج دـندرک و  تیؤر  بلط  ع )  ) یـسوم موق  هک  يروطنامه  دـنادرگ  كـاله  دوعوم  تقو  ریغب  ار  اـهنآ  ددرگ و 

نوچ سپ  اکَد ) ُهَلَعَج  ِلَبَجِلل  ُهُّبَر  یّلََجت  اّمَلَف   ) دید ناوتیم  ار  ادخ  دنام  دناوت  رارقرب  هوک  رگا  هوکب و  دنک  هاگن  هک  دـش  رومأم  ع )  ) یـسوم
. دندیدرگ كاله  ادخ  بضغ  شتآب  تعامج  نآ  دش و  شوهدم  ع )  ) یسوم دیشاپ و  مه  زا  هوک  دومرف  یلجت 

هکئـالم ددرگیم و  هتفاکـش  مه  زا  اهنامـسآ  يدوزب  هک  تسا  نیکرـشم  راـفک و  هّبنت  ضرغ  دـشاب و  تماـیق  عوقو  زا  ربـخ  تسا  نکمم  و 
. دننکیم شزرمآ  بلط  ءاعد و  نیمز  لها  يارب  دنشابیم و  راگدرورپ  شیاتس  دمح و  لوغشم 

یلاعت يادخ  هک  شاب  هاگآ  نادب و  دهدیم  ربخ  شربمیپب  هک  ار  ریخا  لامتحا  هکنیا  دیامنیم  دـییأت  هیآ  هکنیا  ُمیِحَّرلا  ُروُفَغلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  الَأ 
تشاد و دهاوخ  نیرفاکب  هن  نینمؤم  هب  ترفغم  تمحر و  رظن  اهنامسآ  ندش  هتفاکش  یتخس  لاح  رد  هک  تسا  نابرهم  مه  هدنزرمآ و  مه 

نینمؤـمب صوـصخم  ار  شرع  هلمح  رافغتـسا  نمؤـملا  ةروـس  رد  هچناـنچ  دـنیامنیم  شزرمآ  بلط  نینمؤـم  يارب  هکئـالم  تقو  نآ  رد  زین 
: هدومرف هک  اجنآ  هدینادرگ 
(. اُونَمآ َنیِذَِّلل  َنوُرِفغَتسَی  َو  )

كرـش زا  هک  دـهدیم  یلـست  ار  وا  شلوسر  لد  شمارآ  يارب  ٍلیِکَِوب  مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  مِهیَلَع  ٌظیِفَح  ُهّللا  َءاـِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
دهاوخن وتب  يررـض  نانآ  رفک  شابم  نیگمغ  وت  دنریگیم  دوخ  يارب  یناتـسود  ادخ  زا  ریغ  دنروآیمن و  دحاو  يادـخب  نامیا  هک  نیکرـشم 

يرـس و دوخب  ای  دندرگ  تیادـه  قح  هارب  دـنریذپب و  اهنآ  هاوخ  تسا  تلاسر  غیلبت  وت  هفیظو  یـشابیمن  اهنآ  لیک  نابهگن و و  وت  دـیناسر 
. دوب دهاوخن  یجرح  وت  رب  دنیامن  باترپ  یهارمگ  هاچ  رد  ار  دوخ  تجاجل 

هکنیا هب  رظن  هدـیمان  يرقلا ) ما   ) ار هکم  ِهِیف  َبیَر  ِعمَجلا ال  َموَی  َرِذـُنت  َو  اَهلوَح  نَم  َو  يرُقلا  َّمُأ  َرِذـُنِتل  اِیبَرَع  ًانآُرق  َکَیلِإ  انیَحوَأ  َِکلذَـک  َو 
دیآیم رب  ثیداحا  رابخا و  زا  هچنانچ 
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355 هحفص : 
اهنیمز مامت  ردام  هکم  نیمز  ایوگ  هک  تسا  هکنیا  هدـیدرگ  نهپ  هکم  نیمز  زا  اهنیمز  ماـمت  دوب و  هکم  نیمز  هدـش  هدـیرفآ  هک  ینیمز  لوا 
ینآرق تادـیدهت  لومـشم  هدـش  نهپ  هکم  نیمز  زا  هک  دنـشاب  ییاهنیمز  یقاب  رد  هکم  فارطا  هکم و  رد  هک  ییاهنآ  اَهلوَح ) نَم  َو   ) تسا

. دوب دنهاوخ 
زور زا  یناسرتب  ییامن و  دـیدهت  ار  نیمز  لها  مامت  هک  میدـینادرگ  یحو  وتب  ار  یبرع  نآرق  ام  هک  دـهدیم  رکذـت  شلوسرب  ادـخ  هصالخ 

. دوب دهاوخن  نآ  عوقو  رد  یبیر  کش و  هک  عمج 
هیآ زا  دـنعمج و  دـحاو  دیعـص  رد  زور  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  قـلخ  هکنیا  هـب  رظن  هدـیمان  عـمج  زور  ار  تماـیق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  و 

زا هک  یلماوع  نآ  دوخ و  يدرون  ریس  رد  ناسنا  هچنآ  هک  تسا  یعماج  زور  تمایق  زور  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم  ِعمَجلا ) ِموَِیل  مُکُعَمجَی  )
دوخ رد  نآ  زا  يرثا  هدـیدرگ و  رداـص  يو  زا  ياهلحرم  ره  رد  هک  یلاـعفا  لاـمعا و  هتـشذگ و  نآ  زا  شریـس  ياـهتنا  اـت  شـشیادیپ  لوا 
هدـش هدـیجنگ  نآ  رد  نود  ام  ملاوع  مامت  ایوگ  هک  دـشاب  نینچ  یتسیاب  تمایق  ملاع  ددرگیم و  رـضاح  يو  دزن  امامت  هدـینادرگ  هتخودـنا 

تمایق ملاع  ظاحل  نیاب  دوب  دـهاوخ  دوخ  نیریز  بتارم  عماج  یلماک  ره  نوچ  تسا و  ناسنا  لامک  ياهتنم  لماک و  ملاع  تمایق  هک  اریز 
تشهب رد  وکین  قالخا  کین و  لامعا  رثا  رد  یتعامج  تسا و  رشب  زا  يدرف  ره  هجرد  یهتنم  یناسنا و  ملاوع  مامت  عماج  ینعی  عمج  ملاع 

. دیماجنا دهاوخ  نازوس  شتآب  نانآ  ماجنا  رس  هدیهوکن  لامعا  رثا  رد  رگید  تعامج  معنتم و  زور  نآ  رد  تسا  یهلا  تمارک  راد  هک 
تقو نآ  دیـسر  اهتناب  ناشراک  کی  ره  دـندومن و  عامتجا  عمج  ملاـع  رد  رـشب  دارفا  ماـمت  هکنآ  زا  سپ  ِریِعَّسلا  ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ٌقیِرَف 
تسا یناسنا  ریس  هجرد  رخآ  هلحرم و  رخآ  رشح  زور  هک  اریز  دیامن  تاف  ام  كرادت  هک  هدنامن  یقاب  یـسک  يارب  ياهرظتنم  تلاح  رگید 
منهج ای  دوب  دهاوخ  دوعوم  تشهب  ای  هبترم  رخآ  هک  تسا  هکنیا  هدیسر  لامک  هبترمب  زور  نآ  رد  هدوب  سک  ره  رد  لامک  دادعتـسا  هچنآ 

لحم دناهدیدرگ  دحوم  هلا و  رما  عیطم  هک  یتعامج 

356 هحفص : 
منهج لاچ  هیـس  رد  نیدترم  ناتخب و  هیـس  دیدرگ و  دنهاوخ  معنتم  يدزیا  هناختفایـض  رد  ناما  نما و  لحم  رد  ناشتماقا  راد  هاگـشمارآ و 

. دوب دنهاوخ  بذعم  باذع  هجنکش و  عاوناب  تسا  یهلا  بضغ  راد  هک 
تردـق ادـخ  هکنیا  هب  هراشا  ٍریِـصَن  َو ال  ٍِّیلَو  نِم  مَُهل  ام  َنوُِملاّظلا  َو  ِِهتَمحَر  ِیف  ُءاشَی  نَم  ُلِخدـُی  نِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  مُهَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو 

سک ره  هدومن  ءاضتقا  نینچ  یهلا  تمکح  ّتیشم و  نکل  دنادرگ  تشهب  لها  دحوم و  نمؤم و  رابجا  روطب  ار  رـشب  دارفا  همه  هک  تشاد 
ار وا  دـنادرگ  لخاد  یهلا  تمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ  وکین  لامعاب  دـیامن و  یـشم  نآ  رد  دـیامن و  ادـیپ  ار  تداعـس  هار  دوخ  رایتخاب  هک 
هن ناـنآ  يارب  رگید  دـندینادرگ  رود  یهلا  تمحر  زا  ار  دوـخ  راـیتخا  يور  زا  دـناهدومن و  متـس  دوـخ  سفنب  هک  یناـسک  دربـب و  تشهبب 

. دوب دنهاوخ  ادخ  نانمشد  نمشد  ادخ و  ناتسود  تسود  تادوجوم  همه  هک  اریز  تسا  يروای  رای و  هن  تسا و  یتسود 
ما و   ) بغارلا لاق  هدمآ  لب )  ) ینعمب اجنیا  رد  ما )  ) ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتوَملا  ِیُحی  َوُه  َو  ُِّیلَولا  َوُه  ُهّللاَف  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 
ما وحن  لب )  ) هاـنعمف ماهفتـسالا  فلا  نع  درج  اذا  اـمهیا و  يا  ورمع - ما  رادـلا  یف  دـیز  وحن أ  ّيا ) ( ) هاـنعمف ماهفتـسالا  فلا  هب  لـبوق  اذا 

هکنآ لاـح  دـنتفرگ و  یئاـیلوا  اـهتب  زا  دوخ  يارب  ادـخ  نود  زا  راـفک  هکلب  دوـشیم  نینچ  هیآ  ینعم  تغاز  لـب  يا  راـصبألا - مهنع  تغاز 
دوخ يارب  یناتسود  ادخ  زا  ریغ  نیکرشم  امش  هنوگچ  سپ  تسا  تامم  تایح و  ررض و  عفن و  کلام  هک  تسا  ادخ  طقف  تیالو  قحتسم 
امـش شنیرفآ  ءدبم  تسا  وا  تردق  تسدب  ناتتایح  گرم و  تسا و  ادخ  امـش  رایتخا  بحاص  تسود و  هک  یتروص  رد  دـیدومن  باختنا 
اناوت يزیچ  ره  رب  هک  اریز  دـنادرگیم  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  اـههدرم  هک  تسا  وا  تسوا و  يوسب  مه  امـش  تشگزاـب  یهتنم و  تسا و  وا 

تایح هدینادرگ و  هدنز  ار  امش  مه  گرم  زا  سپ  هک  تسا  اناوت  هدروآ  یتسهب  یتسین  زا  ار  امش  هک  يروط  نیمه  تسا 
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357 هحفص : 
تساجنآ هیبش  هیآ  هکنیا  ُبِینُأ  ِهَیلِإ  َو  ُتلَّکََوت  ِهیَلَع  یِّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِهّللا  َیلِإ  ُهُمکُحَف  ٍءیَـش  نِم  ِهِیف  ُمتفَلَتخا  اَم  َو  دیامن  تمارک  امـشب  ینیون 

رومأم ار  نینمؤم  دراد و  مومع  متفلتخا ) ام   ) رد اـم ) ( ) هیآ 62 ءاسن  هروس  ( ) ِلوُسَّرلا َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُمتعَزانَت  نِإَـف   ) هدومرف هک 
مولع و ای  یندم  نیناوق  ماکحا و  ای  نآرق  تاهباشتمب  عجار  دشاب  نید  رما  رد  هاوخ  دیدرگ  دیدپ  فالتخا  اهنآ  نیب  هچنآ  رد  هک  هدینادرگ 

ادخب عجار  نآ  تواضق  مکح و  اهنیا  مامت  رد  ددرگیم  عقاو  ناشدوخ  نیب  هک  ییاهـشکمشک  ایاضقب و  عجار  هاوخ  و  نآ ، ریغ  ای  فراعم 
. دنادرگ رداص  ار  نآ  مکح  ادخ  بناج  زا  شترضح  هک  دننک  لوسرب  عوجر  هک  تسا  نینچ  نینمؤم  هفیظو  هک  تسا 

يوسب اهمکح  مامت  تشگزاب  هک  ییادخ  نآ  ِهِیف  مُکُؤَرذَی  ًاجاوزَأ  ِماعنَألا  َنِم  َو  ًاجاوزَأ  مُکِـسُفنَأ  نِم  مَُکل  َلَعَج  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرِطاف 
لاکشا ناتدوخ  سنج  زا  امش  يارب  دوخ  هّمات  تردقب  هک  نیمز  اهنامسآ و  هدنروآ  دیدپ  هدنفاکش و  تسا  وا  ءازج  زور  مکاح  تسا و  وا 

رارق هدام  رن و  زا  تفج  نایاپراهچ  رد  زین  دندرگ و  امش  سنوم  امـش و  جوز  دیریگب و  سامت  اهنآ  اب  دیناوتب  هکنآ  ات  هداد  رارق  یجاوزا  و 
دایز نانآ  ددع  ددرگ و  دیدپ  لسانت  دـلاوت و  تاناویح  نیب  زین  رـشب و  دارفا  نیب  هکنیا  يارب  هدـینادرگ  ررقم  نینچ  هلماک  تمکحب  هداد و 

. دورن نیب  زا  اهنآ  لسن  یضعب  ءانفب  دوش و 
یقاـب دوخ  ینعمب  ار  فاـک  رگا  هکنیا  هب  رظن  دـناهتفرگ  هدـئاز  ار  هلثمک )  ) فاـک نیرـسفم  رثـکا  ُریِـصَبلا  ُعیِمَّسلا  َوُـه  َو  ٌءیَـش  ِِهلثِمَک  َسَیل 

ای تفرگ  تیلثم  یفن  دیکأت  يارب  هدیاز و  ار  فاک  دیاب  ای  دنیوگ  هک  تسا  هکنیا  دیآ  مزال  ضقانت  دوشیم و  لثم  تابثا  لثم  یفن  دـنراذگ 
. تشادن یلثم  لثم  نآ  دوب  تافص  رد  یلثم  ادخ  يارب  لاحم  ضرفب  رگا  هک  میئوگ 

358 هحفص : 
یقیقح تافـص  یتاذ و  ءانغ  تقیقح و  رد  درفتم  ینعی  تسین  وا  تاذ  لثم  يزیچ  ٌءیَـش ) ِِهلثِمَک  َسَیل   ) هک دـشاب  نینچ  هیآ  ینعم  دـیاش  و 
تقیقح رابتعاب  هچرگا  تاذ  نآ  دومن و  دهاوخن  ار  لمع  نینچ  وت  لثم  دنیوگ  فرع  رد  هکنیا  لثم  تسا  دـیکأت  يارب  نایب  روطنیا  تسا و 

دنسانشب تافصب  ار  وا  هک  هدینادرگ  رهاظ  تاقولخم  رد  ییانیب  ییاونش و  لثم  ار  دوخ  تافـص  زا  یـضعب  هنومن  نکل  درادن  يدننام  لثم و 
. دیئامن دیجمت  شیاتس و  و 

نآ سک  ره  يزور  تسا و  وا  تردق  تسدب  نیمز  اهنامـسآ و  ياهدـیلک  ُرِدـقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدـِیلاقَم  َُهل 
راوتسا نآ  رب  یلزا  تیشم  هک  يروط  نآ  هدیدرگ و  ررقم  ملاع  ماظن  تمکح و  قباطم  یهلا  ياضق  ملاع  لزا و  رد  هک  دوب  دهاوخ  يروط 

گنت تعـسو و  هک  دوشن  نامگ  ٌمِیلَع ) ٍءیَـش  ِّلُِـکب  ُهَّنِإ   ) هدـینادرگ يزور  گـنت  ار  یـضعب  هداد و  رارق  عیـسو  ار  یـضعب  يزور  هدـیدرگ 
تحلـصم و يور  زا  ملاع  یبرم  ادـخ و  تسین  نینچ  دـشاب  یفازج  ای  قافتا  فداصت و  يور  زا  رگید  یـضعب  رقف  یـضعب و  ءاـنغ  يزور و 

هیآ رجح  هروس   ) ٍمُولعَم ٍرَدَِقب  ّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدنِع  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  نِإ  َو   ) یلاعت هلوق  هدینادرگ  ررقم  ياهزادنا  يزیچ  ره  يارب  تمکح 
.21

هیآ ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  نَأ  یسیِع  َو  یسُوم  َو  َمیِهاربِإ  ِِهب  انیَّصَو  ام  َو  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَش 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم  نوناق  مالـسا و  تعیرـش  هکنیا  هک  دیامنیم  نانآ  دزـشوگ  تسا و  یکی  قح  نید  هک  تسا  هکنیا  ماقم  رد 
رد دیدرگ  مالسا  عبات  رگا  دینادب  دیناربمیپ  عبات  تناید و  لها  هک  ییامـش  تسا  ناگتـشذگ  مزعلا  اولا  ناربمیپ  تعیرـش  نامه  قباطم  مّلس 

یسوم و و  ع )  ) میهارباب هک  ار  هچنآ  میدومن  یحو  وتب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  يا  دیئهدیدرگ و  ناربمیپ  همه  عبات  عقاو 
. دنزادنین هقرفت  نید  رد  دنراد و  ياپب  ار  قح  نید  هک  میدومن  هیصوت  ع )  ) حون یسیع و 

رارق نازیم  کی  يور  لاونم و  کیب  ناربمیپ  مامت  نوناق  نید و  هکنیا  هب  هراشا 
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359 هحفص : 
یسک ره  دیابن  دیـشاب و  مدق  تباث  قح  نید  رد  دیتسرپب و  ار  دحا  دحاو  يادخ  هک  دندوب  لوقلا  قفتم  دیحوت  هملک  رد  اهنآ  همه  هتفرگ و 

. دریگ شیپ  یقیرط  دیامن و  ادیپ  ینیعم  شور  دوخ  هقیلس  يأرب و 
يادـخ شتـسرپب  ار  مدرم  ناربمیپ  مامت  هک  اریز  دنـشابیمن  یتلم  نید و  چـیه  عبات  نیکرـشم  نوچ  ِهَیلِإ  مُهوُعدـَت  ام  َنیِکِرـشُملا  یَلَع  َُربَک 

رب هک  دوب  هکنیا  دندرگ  اهنآ  عیفـش  هکنیا  نامگب  دندینادرگیم  ادخ  کیرـش  تدابع  رد  ار  نآ  ریغ  ای  اهتب  نانآ  دـندومنیم و  توعد  هناگی 
. دومنیم راوگان  دحاو  يادخ  شتسرپ  رب  ءایبنا  مامت  قافتا  اهنآ 

ادخ نآ  یناوخیم  وا  يوسب  ار  نانآ  هک  یسک  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ُبِیُنی  نَم  ِهَیلِإ  يِدهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ِهَیلِإ  ِیبَتجَی  ُهّللا 
. دنک واب  تشگزاب  هک  یسک  دیامنیم  ییامن  هار  دوخ  يوسب  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  دنیزگیمرب  دوخ  يوسب  هک  تسا 

قحب ور  رعاشم  يوق و  مامتب  هدومن و  ضارعا  قلخ  زا  هک  ددرگ  یـسک  بیـصن  تقیقح  يوسب  تیادـه  هک  تسا  نیاـب  هراـشا  ریخا  هلمج 
. دنادرگیم زاب  ار  دوخ  يوسب  هار  یسک  نینچ  يارب  دنوادخ  هتبلا  دروآ 

راپـسهر میقتـسم  قیرط  رد  ندـیدرگ و  تیادـه  دـیامن و  ادـخب  هجوت  رایتخاب  هک  تسا  هدـنب  لمع  ندروآ  قحب  ور  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
یمَـسُم ٍلَجَأ  یلِإ  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  مُهَنَیب  ًایَغب  ُملِعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَعب  نِم  ّالِإ  اُوقَّرَفَت  ام  َو  دوب  دـهاوخ  یلاعت  قح  داشراب  ندـش 

يور زا  رگم  دوبن  هدومن  باـختنا  دوـخ  يارب  ینید  هیور و  یـسک  ره  هک  نید  رد  مدرم  هقرفت  هک  دـشاب  نیاـب  هراـشا  دـیاش  مُهَنَیب  َیِـضَُقل 
زرحم و اهنآ  يارب  مالـسا  نید  تیناقح  دنتـسنادیم و  هکنیا  اب  دندومن  راکنا  ار  نآرق  مالـسا و  نید  تیناقح  هک  تیلهاج  بصعت  نایغط و 

هک قباس  ياضق  نآ  دوبن  رگا  دندومن و  یشکرس  نایغط و  لاحنیا  اب  هدیدرگ  رهاظ 

360 هحفص : 
التبم هکیا ) و   ) دومث داع و  موق  هک  يروط  نیمه  تشگیم  رداص  باذـع  مکح  ملاع  نیمه  رد  هدـیدرگ  نییعت  یتقو  ناـنآ  تازاـجم  يارب 

. هداتفا بقع  اهنآ  باذع  اجنیا  رد  هک  تسا  هکنیا  تسا  یتقو  ادخ  ملع  رد  يزیچ  ره  يارب  نوچ  نکل  دندیدرگ  باذعب 
ربمیپ ناشیاهباتک  رد  هکنیا  اب  نایوسیع  نایوسوم و  لثم  تاناید  لـها  زین  ٍبیُِرم و  ُهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  مِهِدـَعب  نِم  َباـتِکلا  اُوثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو 

دراذگیمن اهنآ  تینم  تیبصع و  نوچ  لاحنیا  اب  هدومن  يروآدای  ار  مالسا  نید  تاّیـصوصخ  یتح  هدرک و  یفرعم  بسن  مساب و  ار  متاخ 
دنتساوخن نوچ  هکنآ  ضرغ  دناهدنام  یقاب  بیر  کش و  رد  هک  تسا  هکنیا  دندرگ  میلـست  هدیمهف  هتـسناد و  دنیآرب و  قح  نید  بلط  رد 

. دندنام یقاب  کش  رد  دنورب  لیلد  لابند  هکنآ  ات  دنمهفب 

ات 25] تایآ 15  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

اَنل مُکُّبَر  َو  انُّبَر  ُهّللا  ُمُکَنَیب  َلِدـعَِأل  ُتِرمُأ  َو  ٍباتِک  نِم  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب  ُتنَمآ  لـُق  َو  مُهَءاوهَأ  ِعبَّتَت  ـال  َو  َتِرمُأ  اـمَک  مِقَتـسا  َو  ُعداَـف  َِکلذـِلَف 
َُهل َبیُِجتـسا  اـم  ِدـَعب  نِم  ِهّللا  ِیف  َنوُّجاَُـحی  َنیِذَّلا  َو  ( 15  ) ُریِـصَملا ِهَیلِإ  َو  اـنَنَیب  ُعَمجَی  ُهّللا  ُمُکَنَیب  َو  اـنَنَیب  َۀَّجُح  ـال  مُُکلاـمعَأ  مَُکل  َو  اـُنلامعَأ 

َۀَعاّسلا َّلََعل  َکیِردـُی  ام  َو  َنازیِملا  َو  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  ( 16  ) ٌدیِدَش ٌباذَع  مَُهل  َو  ٌبَضَغ  مِهیَلَع  َو  مِهِّبَر  َدنِع  ٌۀَـضِحاد  مُُهتَّجُح 
یَِفل ِۀَـعاّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَلعَی  َو  اهنِم  َنوُقِفـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  اـِهب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  اَِـهب  ُلِجعَتـسَی  ( 17  ) ٌبیِرَق

(19  ) ُزیِزَعلا ُّيِوَقلا  َوُه  َو  ُءاشَی  نَم  ُقُزرَی  ِهِدابِِعب  ٌفیَِطل  ُهّللا  ( 18  ) ٍدیَِعب ٍلالَض 
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ُءاکَرُش مَُهل  مَأ  ( 20  ) ٍبیِـصَن نِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اهنِم  ِِهتُؤن  اینُّدـلا  َثرَح  ُدـیُِری  َناک  نَم  َو  ِِهثرَح  ِیف  َُهل  دَِزن  ِةَرِخآلا  َثرَح  ُدـیُِری  َناک  نَم 
َنیِقِفشُم َنیِِملاّظلا  يََرت  ( 21  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِـضَُقل  ِلصَفلا  ُۀَِـملَک  َول ال  َو  ُهّللا  ِِهب  نَذأَی  َمل  ام  ِنیِّدـلا  َنِم  مَُهل  اوُعَرَش 

(22  ) ُرِیبَکلا ُلضَفلا  َوُه  َِکلذ  مِهِّبَر  َدنِع  َنُؤاشَی  ام  مَُهل  ِتاّنَجلا  ِتاضوَر  ِیف  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  مِِهب  ٌِعقاو  َوُه  َو  اُوبَسَک  اّمِم 
َُهل دَِزن  ًۀَنَـسَح  فِرَتقَی  نَم  َو  یبرُقلا  ِیف  َةَّدَوَملا  َّالِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ُلق ال  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ 

َّقَحلا ُّقُِحی  َو  َلِـطابلا  ُهّللا  ُحـمَی  َو  َکـِبلَق  یلَع  ِمتخَی  ُهّللا  ِإَـشَی  نِإَـف  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  َنُولوُقَی  مَأ  ( 23  ) ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ًانـسُح  اهِیف 
(24  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب 

(25  ) َنُولَعفَت ام  ُمَلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفعَی  َو  ِهِدابِع  نَع  ََۀبوَّتلا  ُلَبقَی  يِذَّلا  َوُه  َو 

361 هحفص : 

همجرت

ياهدـیدرگ رومأـم  هچنآ  رد  نک و  توعد  دـیحوت  يوسب  ار  قلخ  اـهنآ ) کـش  عـفر   ) يارب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  سپ 
تلادع امش  نیب  هک  ماهدیدرگ  رومأم  هدروآ و  دورف  باتک  زا  ادخ  هچنآب  مدروآ  نامیا  نم  وگب  وشم و  اهنآ  ياهاوه  عبات  امن و  تماقتـسا 

میامن

362 هحفص : 
عمج تمایق  رد  ادخ  تسین  یتموصخ  امش  ام و  نیب  امش  لامعا  تسا  امش  يارب  ام و  لامعا  تسا  ام  يارب  امـش  ام و  راگدرورپ  تسا  ادخ 

(15  ) دومن میهاوخ  تشگزاب  وا  يوسب  امش و  ام و  نیب  دنکیم 
نانآ تموصخ  دننکیم  هعزانم  همصاخم و  مالسا  نید  رد  هک  یصاخشا  مالسا  نیدب  مدرم ) زا   ) ياهتسد لوخد  مالسا و  نید  روهظ  زا  دعب 

(16  ) دیدرگ دهاوخ  ایهم  تخس  باذع  نانآ  يارب  هدیدرگ و  ادخ  بضغ  لومشم  اهنآ  تسا و  زیچان  لطاب و  ناشراگدرورپ  دزن 
کیدزن تمایق  تعاس  دیاش  ینادیم  هچ  وت  دّمحم ) يا   ) هدروآ دورف  یتسرد  تقیقح و  قحب و  ار  نازیم  باتک و  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ 

(17  ) دشاب
تمایق عوقو  هک  دنراد  نیقی  دنکانـسرت و  تمایق  زا  دنراد  نامیا  هک  ییاهنآ  دنرادن و  تمایقب  نامیا  هک  نانآ  دننکیم  باتـش  تمایق  عوقوب 

(18 ( ) دنشابیم تقیقح  زا   ) رود یهارمگ  رد  نانآ  دننکیم  کش  تمایق  عوقو  رد  هک  ییاهنآ  دیشاب  هاگآ  دوب  دهاوخ  قح 
(19  ) بلاغ ياناوت  تسا  وا  دهاوخب و  هک  ار  یسک  ره  دهدیم  يزور  تسنابرهم  شناگدنبب  ادخ 

ءاطع يوب  ایند  نامه  زا  ار  اـیند  تعارز  تشک  دـنک  هدارا  هک  یـسک  میئازفاـیم و  يو  تعارز  رد  ار  ترخآ  تشک  دـنک  هدارا  هک  یـسک 
(20  ) دوب دهاوخن  یبیصن  ترخآ  رد  يو  يارب  میئامنیم و 

ریخأت رب  قباس  مکح  نآ  و   ) قح هملک  دوبن  رگا  دـننکیم و  عیرـشت  نید  نانآ  يارب  ادـخ  نذا  نودـب  هک  تسا  یناکیرـش  راّـفک  يارب  هکلب 
(21  ) هدیدرگ اّیهم  كاندرد  باذع  ناراکمتس  يارب  ۀقیقح  دومنیم و  مکح  نانآ  نیب  ادخ  باذع )

دناهدروآ نامیا  هک  یناسک  نآ  دوب و  دهاوخ  عقاو  اهنآ  رب  دنسرتیم ) هچنآ  زا  و   ) دنکانسرت دناهدرک  هچنآ  زا  ناراکمتـس  هنوگچ )  ) ینیبیم
( اّیهم  ) ناشراگدرورپ دزن  دنهاوخب  هچنآ  نانآ  يارب  و  دوب ) دنهاوخ  معنتم   ) یتشهب ياهغاب  ياهرازنمچ ) رد   ) دـناهدومن هتـسیاش  لمع  و 

(22  ) گرزب تمحر  لضف و  تسا  هکنیا  دوب  دهاوخ 
یّلص دّمحم  يا  دناهدومن  هتـسیاش  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناگهدنب  نآ  دهدیم و  تراشب  شناگدنبب  ادخ  هک  يزیچ  نآ  تسا  هکنیا 
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منادنواشیوخ هراب  رد  تبحم  یتسود و  رگم  مشابیمن  ناهاوخ  يدزم  رجا و  امـش ) داشرا  متلاسر و   ) يارب نم  وگب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
يو کین  لمع )  ) نآ رد  دومن  بسک  یکین  سک  ره 

363 هحفص : 
(23  ) تسا نارازگساپس  هدنریذپ  هدنزرمآ و  ادخ  اتقیقح  میئازفایم  يرگید  یکین 

دوخ تاملکب  ار  قح  دیامنیم و  وحم  ار  لطاب  دنزیم و  رهم  وت  بلق  رب  دهاوخب  ادخ  رگا  ياهتـسب و  غورد  ادخ  رب  وت  دنیوگیم )  ) رافک هکلب 
(24  ) تسا اناد  هدیدرگ ) یفخم   ) اههنیس رد  هچنآب  وا  اتقیقح  هک  اریز  دنادرگیم  ققحم 

(25  ) تسهاگآ دننکیم  هچنآ  رب  دیامنیم و  تشذگ  اهشزغل  اهیدب و  زا  دنکیم و  لوبق  ار  شناگهدنب  هبوت  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ 

تایآ حیضوت 

هراشا

تسا لبق  هیآب  قلعتم  هیآ  ُمُکَنَیب  َلِدعَِأل  ُتِرمُأ  َو  ٍباتِک  نِم  ُهّللا  َلَزنَأ  اِمب  ُتنَمآ  ُلق  َو  مُهَءاوهَأ  ِعبَّتَت  َو ال  َتِرمُأ  امَک  مِقَتـسا  َو  ُعداَف  َِکلِذلَف 
دنکوکـشم و وت  تلاسر  نآرق و  ّتیناقح  رد  باتک  لها  نوچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  هک  هدومن  مرکا  لوسرب  باطخ  و 
تماقتسا و نید  رما  رد  ياهدیدرگ  رومأم  هک  يروط  نآ  رادم و  رب  اهنآ  داشرا  غیلبت و  زا  تسد  وت  هدیدرگ  یلوتـسم  نانآ  رب  نامگ  مه و 

نخـس اهنآ  شور  دیاقع و  قباطم  دنراد  لیم  هک  وشم  نانآ  یناسفن  ياهاوه  عبات  ددرگ و  نیقیب  لیدبت  اهنآ  نامگ  دـیاش  هک  امن  شـشوک 
وتب ار  ملاـم  فصن  رادرب  تسد  تتوعد  زا  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  هریغم  هک  دـننکیم  لـقن  ناـیبت  زا  ییوگ 

صـصخم دروم  دراد  قالطا  هیآ  نکل  دمآ  دورف  هیآ  هکنیا  هک  دوب  هکنیا  مهدیم  وتب  ار  مرتخد  يدرگرب  تنید  زا  رگا  تفگ  هبتع  مشخبیم 
امـش نیب  هک  ماهدیدرگ  رومأم  نم  دومن و  مهاوخ  لمع  هدروآ  دورف  نم  يارب  نآرق  رد  هچنآ  رب  مشابیم و  ادخ  رما  عیطم  نم  وگب  تسین و 
نید رب  همه  هک  میامن  رئاد  هملک  تدحو  قافتا و  لداعت و  امـش  نیب  هک  مرومأم  نم  دشاب  نینچ  دوصقم  دیاش  منک و  مکح  لدـع  يور  زا 

. دیدرگ مدق  تباث  قح 

364 هحفص : 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمیپ  هکنآ  زا  سپ  ُریِصَملا  ِهَیلِإ  َو  انَنَیب  ُعَمجَی  ُهّللا  ُمُکَنَیب  َو  انَنَیب  َۀَّجُح  مُُکلامعَأ ال  مَُکل  َو  اُنلامعَأ  اَنل  مُکُّبَر  َو  انُّبَر  ُهّللا 
ربص و نانآ  يافج  رب  درک و  تماقتـسا  تناتم  تیدج و  لامک  اب  داشرا  تلاسر و  غیلبت  رد  دوب  هدیدرگ  رومأم  هک  يروطنامه  مّلـس  هلآ و 

نامدوخب دـیاع  ام  لامعا  هجیتن  تسا  ادـخ  امـش  ام و  راگدرورپ  تفگ  دوب  هدـیدرگ  سویأم  اهنآ  نتفای  تیادـه  زا  یتقو  دومن و  يرابدرب 
رگید دیدرگ و  مامت  تجح  یلاعت  قح  فرط  زا  امش  يارب  یتقو  دومن  دهاوخ  ناتدوخب  عوجر  زین  امش  لامعا  تشگزاب  دیدرگ و  دهاوخ 

نآ دنکیم  عمج  مه  اب  ار  امـش  ام و  ادخ  هک  تمایق  رد  میرادن  مه  اب  یعازن  تموصخ و  رگید  هدـنامن  یقاب  ایند  رد  امـش  يارب  يرذـع  هار 
. تسا وا  يوسب  روما  مامت  تشگزاب  دیامنیم و  يرواد  ام  نیب  تقو 

ٌدیِدَش ٌباذَع  مَُهل  َو  ٌبَضَغ  مِهیَلَع  َو  مِهِّبَر  َدنِع  ٌۀَضِحاد  مُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتسا  ام  ِدَعب  نِم  ِهّللا  ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو 

هیآ هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس 
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نآرق رد  هک  تسا  يزور  نآ  قاثیم و  دـهع و  زور  رد  هکنآ  زا  سپ  دـنیامنیم  هلداجم  عازن و  ادـخ  نید  رد  هک  تسا  یناسکب  ضارتعا  - 1
لطاب ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  راکنا  تیبوبرب  رارقا  زا  سپ  دـنتفگ ) یلب  رـشب  دارفا  همه  و  ( ) مُکِّبَِرب ُتَسل  َأ   ) یلاعت هلوقب  هدومن  نآب  هراـشا 

. دوب دهاوخ 
زا سپ  هدومن  تباجا  دـندید و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  یبن  فاصوا  دوخ  ياـهباتک  رد  يراـصن  دوهی و  زا  هک  ییاـهنآ  - 2

. تسا لطاب  ترضح  نآ  توبن  در  رب  اهنآ  لیلد  تجح و  دندومن  نایغط  وا  روهظ 
باتک دنتفگیم  نینمؤمب  هک  دوب  هکنیا  تسا  رتهب  اهنآ  یلوا  نید  دندرکیم  نامگ  نکل  دندوب  هدروآ  نامیا  باتک  لها  زا  هک  ییاهنآ  - 3

يربـمیپ هکنآ  زا  سپ  دـنتفگ  ار  هکنیا  نوچ  میرتیلوا  قحب  اـم  سپ  تسا  امـش  ربـمیپ  زا  شیپ  اـم  ربـمیپ  تسا و  امـش  باـتک  زا  شیپ  اـم 
دوب دهاوخ  لطاب  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  لیلد  دندوب  هدرک  تباجا  ار  لوسر  ترضح 

365 هحفص : 
. هدش لقن  نیرسفم  زا  هک  یتاهیجوت  زا  اهنیا  ریغ  دوب و  دهاوخ  اّیهم  دیدش  باذع  اهنآ  يارب  دنراگدرورپ و  بضغ  لومشم  نانآ  و 
ماکحاب عجار  هچنآ  رد  دـندومن  تباجا  ار  لوسر  توعد  هدـش و  ماـمت  ناـنآ  رب  تجح  هکنآ  زا  سپ  هک  دنـشاب  یناـسک  دوصقم  دـیاش  و 

راهظا دوخ  صقان  لقعب  دوب  اسب  تسا و  نانچ  نینچ و  مکح  نالف  ارچ  هک  دـندومنیم  هلداجم  عازن و  ادـخ  نید  رد  دوبن  اهنآ  لـیم  قباـطم 
وا بضغ  لومـشم  لطاب و  ناشراگدرورپ  دزن  ناشلوق  یناسک  نینچ  دوب  رتهب  الثم  دوب  هکنیا  زا  ریغ  مکح  نالف  رگا  هک  دـندومنیم  عـالطا 

. دوب دهاوخ  اّیهم  اهنآ  يارب  دیدش  باذع  دناهدیدرگ و 
ار نآرق  هک  تسا  یـسک  نآ  ادـخ  هک  دـیامنیم  یفرعم  نآرقب  ینعی  باتکب  ار  ادـخ  هیآ  هکنیا  رد  َنازیِملا  َو  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  ُهّللا 

یکی دیامنیم  یفرعم  ّتیـصوصخ  ودـب  ار  نآرق  زین  هتفرگ و  رارق  لدـع  نازیم  يور  نآ  نیناوق  ماکحا و  هدـینادرگ و  لزان  تقیقح  قحب و 
ءـالا و لـالجلا و  وذ  تافـص  نآرقب  لـطاب و  قـح و  نیب  تسا  يراـیعم  شجنـس و  يارب  تسا  ینازیم  نآرق  هکنیا  رگید  نآرق و  تیناـقح 

. هدیدرگ رداص  تقیقح  قح و  فرط  زا  هک  ددرگیم  تباث  وا  يامن  زجعم  تایآب  دوشیم و  هتخانش  یهلا  ینسحلا  ءامسا 
زا هدمآ و  دورف  میکح  ملاع  فرط  زا  هک  دهدیم  هئارا  نآ  يامنزجعم  تایآ  هک  اریز  تسا  نآرق  فّرعم  یلاعت  قح  تهج  کی  زا  هصالخ 

یفیقوت ینسحلا  ءامـسا  نوچ  ددرگیم  مولعم  قح  ینـسحلا  ءامـسا  تافـص و  نآرقب  هک  اریز  تسا  یلاعت  يادخ  فّرعم  نآرق  رگید  تهج 
مان نآب  ار  وا  میراذـگب و  تقیقح  يارب  یمان  میتسناوتیمن  اـم  دادـیمن  رکذـت  لاـعتم  تاذ  نآ  يارب  یتافـص  ءامـسا و  نآرق  رد  رگا  تسا 

. میئامن شیاتس  میناوخب و 
هکنیا اب  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  دـهدیم  رکذـت  هک  تسا  هفناتـسم  هلمج  هکنیا  ارهاظ  ٌبیِرَق  َۀَـعاّسلا  َّلََعل  َکیِردـُی  ام  َو 

تسا و ادـخ  دزن  نآ  ملع  طـقف  هک  تسا  يرارـسا  زا  تماـیق  تعاـس  عوقو  لاـحنیا  اـب  یـشابیم  شنیرفآ  رارـسا  راد  هنیزخ  ییاـم و  لوسر 
تمایق دننکیم  لاؤس  وت  زا  نیرفاک 

366 هحفص : 
. دشاب کیدزن  دیاش  تسا  ادخ  دزن  نآ  ملع  وگب  نانآ  خساپ  رد  دوب  دهاوخ  یک 

ٍدیَِعب ٍلالَـض  یَِفل  ِۀَـعاّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَلعَی  َو  اهنِم  َنوُقِفـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  اـِهب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  اَِـهب  ُلِجعَتـسَی 
ار ام  هک  تمایق  هکنیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  دنتفگیم  ءازهتسا  هیرخـس و  هار  زا  دیاش  دنتـشادن  تمایقب  نامیا  نوچ  رافک 
زا هشیمه  هک  دوب  هکنیا  دش  دـهاوخ  عقاو  تمایق  هک  دنتـشاد  نیقی  نامیا  لها  نوچ  نکل  دـیدرگ  دـهاوخ  عقاو  یک  ییامنیم  دـیدهت  نآب 
رد دنراد  کش  تمایق  عوقو  رد  هک  یناسک  نکل  دننزیم  مدق  تلیضف  تداعس و  قیرط  رد  نینمؤم  دندوب و  نازرل  كانسرت و  تمایق  عوقو 
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. تفر دنهاوخ  ورف  ّتلذم  هاچب  هرخالاب  دنراپسهر و  ینالوط  یهارمگ 
قفر و ینعمب  فطل و  زا  ذوخأم  دوریم و  رامـشب  ینـسحلا  ءامـسا  زا  یکی  فیطللا )  ) ُزیِزَعلا ُّيِوَقلا  َوُه  َو  ُءاـشَی  نَم  ُقُزرَی  ِهِداـبِِعب  ٌفیَِطل  ُهّللا 

یهار زا  ار  سک  ره  يزور  ادخ  هک  دـشاب  نینچ  دوصقم  دـیاش  اجنیا  رد  هدـش و  لامعتـسا  زین  ملع  رد  تسا و  یناهنپ  تمحر  تفطالم و 
. دناسریم دربن  نامگ  هک 

تمکح و قباطم  وا  تساوخ  تسا و  ادخ  تساوخ  تیشمب و  هتسب  مدرم  يزور  یگنت  تعسو و  تسا  رایـسب  یهلا  شـشخب  فطل و  يرآ 
(. ُرِیبَخلا ُمیِکَحلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  َقوَف  ُرِهاقلا  َوُه  َو   ) یلاعت هلوق  تسا  رهاق  بلاغ و  ردتقم و  يوق و  وا  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  تحلصم 

ینعمب تغل  رد  ثرح  ٍبیِـصَن  نِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اهنِم  ِِهتُؤن  اینُّدلا  َثرَح  ُدـیُِری  َناک  نَم  َو  ِِهثرَح  ِیف  َُهل  دَِزن  ِةَرِخآلا  َثرَح  ُدـیُِری  َناک  نَم 
يارب هک  ار  ینیمز  دـنکیم و  راک  بسک و  شلایع  جرخ  يارب  سک  نالف  ینعی  هلایعل ) ثرحی  نالف   ) دـنیوگ تسا  ندومن  لمع  بسک و 

رذب هدنک و  ار  نیمز  زیئاپ  عقوم  رد  هک  ناناقهد  لثم  دنربیم  عفن  نآ  زا  هک  اریز  دنمان  ثرح )  ) ازاجم زین  ار  نآ  دننزیم  مخش  ندیـشاپ  مخت 
. دننیچرب ار  نآ  عفانم  رمث و  ناتسبات  عقوم  ات  دنشاپیم 

367 هحفص : 
توق باتفآ  شبات  بآـب و  دـنامب و  یتدـم  نآ  رد  دور و  ورف  نیمز  رد  یتسیاـب  رذـب  هک  يروط  نیمه  اریز  هدومن  رذـبب  هیبشت  ار  لـمع  و 
شرثا تقو  نآ  ددرگیم  یناسفن  هکلم  رارکتب  دوریم و  ورف  یناسنا  سفن  هعرزم  رد  کین  لمع  روط  نیمه  دسر  رمثب  دیورب و  هناد  ات  دریگ 

. دیدرگ دهاوخ  رهاظ  ارس  ود  ره  رد  ای  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  ای 
دیـشاپ و شلد  هعرزم  رد  کین  لمع  مخت  هک  یـسک  تسا  نآ  لماع  هدارا  تینب و  هتـسب  نآ  تسا و  ياهرمث  ار  یلمع  ره  تسناد  دـیاب  و 

هکنیا دـیماب  دومن  يرای  بآ  ار  نآ  صولخ  نامیا و  رهاط  بآب  دـینادرگ و  كاپ  یقالخا  تافاثک  كاـشاخ و  زا  ار  لد  نیمز  يوقت  هشیتب 
یلاـعت قح  هدـعوب  هدـیدرگ و  مأوت  لـماک  ناـمیا  اـب  صلاـخ و  هک  دوـب  دـهاوخ  یکین  لـمع  نآ  درآ  تسدـب  ار  نآ  لـصاح  ترخآ  رد 

هک دومن  کین  راک  هک  یـسک  دنیچیم و  رب  ار  نآ  لصاح  رتدایز  دهاوخب  رگا  هکلب  ربارب  دصتفه  هب  یکی  هدومرف  قافنا  رد  هک  يروطنامه 
ایند نیمه  رد  ُناسحِإلا ) اَّلِإ  ِناسحِإلا  ُءازَج  لَه   ) هدومرف هک  یهلا  مرک  تمحر و  ياضتقمب  زین  نآ  دسرب  نآ  هرمث  هدـئافب و  ایند  نیمه  رد 

. تشاد دهاوخن  یبیصن  تمایق  رد  رگید  نکل  دیسر  دهاوخ  شریخ  لمع  هجیتنب  هدوب  وا  دوصقم  هک 
ضارتعا و هیآ  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  مَُهل  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِضَُقل  ِلصَفلا  ُۀَِملَک  َول ال  َو  ُهّللا  ِِهب  نَذأَی  َمل  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُهل  اوُعَرَـش  ُءاکَرُـش  مَُهل  مَأ 

یندم نوناق  ادخ  روتسد  نودب  ناشتایلمع  يارب  یسنا  ینج و  نیطایش  زا  ناشیاقفر  ءاکرـش و  طسوتب  نانآ  هنوگچ  هک  تسا  رافکب  دیدهت 
لحم ترخآ  تلهم و  ياج  ایند  هک  دوب  هتـشگن  يراج  هکنیا  رب  قباـس  مکح  رگا  هک  تسا  يدـحب  ناـنآ  لـمع  حـبق  دـنیامنیم و  سیـسأت 
نوناق ریغب  هدومن و  متـس  دوخ  سفنب  هک  ناراکمتـس  يارب  نکل  دـیدرگیم  يراج  اهنآ  رب  مه  ملاع  هکنیا  رد  باذـع  مکح  دـشاب  تازاجم 

. دوب دهاوخ  اّیهم  كاندرد  باذع  دنیامنیم  لمع  یهلا 
یتسیاب دـننکیم و  يراذـگ  نوناق  مالـسا  نوناق  فالخ  رب  دراوم  ضعب  رد  هک  ددرگیم  مه  ام  نامز  لها  لـماش  شقـالطاب  هیآ  هکنیا  يرآ 

. دیدرگ دنهاوخ  میلا  باذع  بجوتسم  لمع  نیاب  هک  دننادب  نوناق  نیننقم 

368 هحفص : 
ینیبیم ار  ناراکمتس  وت  هک  هدومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسرب  باطخ  مِِهب  ٌِعقاو  َوُه  َو  اُوبَـسَک  اّمِم  َنیِقِفـشُم  َنیِِملاّظلا  يََرت 

تفتلم دنتشادیمن و  رب  تسد  دوخ  هدیهوکن  لامعا  زا  لاحنیا  اب  دنتسنادیم و  ار  دوخ  لمع  حبق  دوشیم  مولعم  دنکانسرت  دوخ  لامعا  زا  هک 
رپ ار  نانآ  شوگ  مشچ و  ایند  هدولآ  لگ  بآ  هچ  رگا  هدیدرگ  عقاو  اهنآ  رب  هتفرگ و  ارف  ار  نانآ  لاح  همه  رد  ناشلمع  تبکن  هک  دـندوبن 
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. دنمهفیمن ار  ناشلمع  حبق  هدومن و 
هک تسا  نیاب  هراشا  ایوگ  ُرِیبَکلا  ُلـضَفلا  َوُه  َکـِلذ  مِهِّبَر  َدـنِع  َنُؤاـشَی  اـم  مَُهل  ِتاـّنَجلا  ِتاـضوَر  ِیف  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

بلق و هدـیدرگ و  ناشچیپاپ  نانآ و  رب  عقاو  زین  ملاع  نیمه  رد  ناشدـب  لامعا  رثا  تبکن  نآ  ناراکمتـس و  لاـمعا  هجیتن  هک  يروط  نیمه 
هجیتن نینمؤم و  نامیا  رثا  روط  نیمه  تفایرد  دـنهاوخ  تمایق  رد  ار  نآ  تقیقح  لـصا و  هچ  رگا  هدـینادرگ  کـیرات  هایـس و  ار  اـهنآ  لد 

هچنآ دـنمارخیم و  تشهب  ياهراز  هزبس  رد  ایوگ  هک  هداد  الج  ینارون و  ار  نانآ  لد  بلق و  نانچ  زین  ملاع  نیمه  رد  اـهنآ  يوکین  لاـمعا 
تمایق رد  نآ  یقیقح  شاداپب  نکل  تسا  اهنآ  حـلاص  لامعا  نامیا و  رثا  هکنیا  دوب  دـهاوخ  اّیهم  ناـشراگدرورپ  دزن  اـهنآ  يارب  دـنهاوخب 

. دیسر دنهاوخ 
اب نینمؤم  يارب  هک  یگرزب  لضف  هکنیا  هک  هدومن  شیپ  هیآب  هراشا  کلذ )  ) ِتاـِحلاّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ 

يرُشبلا ُمَُهل  ( ) 65  ) هیآ سنوی )  ) هروس رد  یلاعت  هلوق  دهدیم  دوخ  حلاص  ناگدنبب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدژم  تراشب و  دـش  هتفگ  يوقت 
(. اینُّدلا ِةایَحلا  ِیف 

شبلق رب  مدب  مد  هک  يرون  حیاول  تاقارـشا و  نآب  ایند  ملاع  نیمه  رد  ایوگ  لماک  نمؤم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تایآ  هکنیا  زا  هصالخ 
ِهّللا ال َءاِیلوَأ  َّنِإ  الَأ  - ) درادن مودعم  یناشیرپ  هدنیآ و  مغ   ) دوب دهاوخ  نیرب  تشهب  رد  ایوگ  تسا و  كانحرف  راشرـس و  دـیامنیم  قارـشا 

(. َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ 

369 هحفص : 

( یبرُقلا یِف  َةَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُکُلَئسَأ  ال   ) لق هیآ  نایب 

نیدحلم نیرفاک  نیاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  دیامنیم  دوخ  لوسرب  باطخ  یبرُقلا  ِیف  َةَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ُلق ال 
رد دنک  یکین  هک  یسک  منادنواشیوخ و  ناکیدزن و  اب  یتسود  رگم  مهاوخیمن  امش  زا  یـضوع  ترجا و  دوخ  تلاسر  غیلبت  يارب  نم  وگب 

. میئازفایم يرگید  یکین  يو  کین  لمع  نآ 

( نایبلا عمجم  ریسفت  زا  ذوخأم  هیآ  هیجوت  رد  نیرسفم  نانخس  )

امش هدننک  کیدزن  هک  يزیچ  رد  رگیدکی  اب  تبحم  یتسود و  رگم  مبلطیمن  یضوع  ترجا و  امش  زا  تعیرش  میلعت  تلاسر و  غیلبت  رب  - 1
. حلاص لمع  زا  یهلا  هاگردب  دشاب 

ارم مراد  شیرق  امش  اب  هک  یتبارق  تهج  زا  هکنیا  رگم  منکیمن  بلط  يدزم  رجا و  امش  زا  هکنیا  هیآ  ینعم  ملسم 2 - یبا  ییابج و  نسح و 
توبن تهج  زا  ارم  رگا  ینعی  دنتشاد  یشیوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  اب  شیرق  مامت  هک  اریز  دیئامن  ظفح  دیراد و  تسود 

امش زا  تلاسر  غیلبت  يارب  یتعامج 3 - دهاجم و  هداتق و  سابع و  نبإ  دیرادب . تسود  ارم  امش  اب  نم  یکیدزن  تهج  زا  دیرادیمن  تسود 
ریخا لوق  نیمه  یتعامج  بیعـش و  نب  رمع  دـیئامن و  ظفح  دـیرادب و  تسود  ار  اهنآ  هک  نم  ترتع  اب  یتسود  رگم  مبلطیمن  يدزم  رجا و 

. دننکیم تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ار 
ُلق ال  ) هیآ یتقو  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  ساـبع  نبإ  زا  دوخ  لـصتم  دنـسب  یـسربط  خیـش  ریبج و  نب  دیعـس  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نب  یلع 

دومرف هدومن  اهنآ  یتسودب  رما  امب  ادخ  هک  دننایک  اهنیا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ  دمآ  دورف  یبرُقلا ) ِیف  َةَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ 
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( امهدلو ۀمطاف و  یلع و  )
هکنیا اـهنآ  هلمج  زا  هدومن  دراو  یتالاکـشا  دنـشاب  ناـکیدزن  ءاـبرقا و  یبرق  زا  دوصقم  هکنیا  هب  عجار  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ناـیاپ و 

حون تیاکح  رد  میبلطیمن  امـش  زا  يدرم  تلاسر  غیلبت  يارب  دـنتفگیم  نانآ  هک  هدومن  حیرـصت  ناربمیپ  زا  يرایـسب  لوق  زا  یلاـعت  يادـخ 
زین َنیَِملاعلا و  ِّبَر  یلَع  ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  َو   ) تسا

370 هحفص : 
(. ٍرجَأ نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  ُلق   ) هک هدومن  حیرصت  رگید  ياج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دوخب  عجار 

یلاعت هلوق  تسا  بجاو  نیملسم  نیب  تبحم  هک  اریز  دیآیمن  رامـشب  رجا  یبرقلا  يوذب  تبحم  هک  تسا  هتفگ  خساپ  رد  يزار  رخف  دوخ  و 
قیرطب اهنآ  نیرتگرزب  نیرتفیرش و  هراب  رد  دشاب  بجاو  نیملسم  دارفا  نیب  تبحم  یتقو  و  ٍضَعب ) ُءاِیلوَأ  مُهُضَعب  ُتانِمؤُملا  َو  َنُونِمؤُملا  َو  )

. دیآیمن رامشب  تلاسر  رجا  ءابرقاب  تبحم  سپ  دوب  دهاوخ  بجاو  یلوا 
لقن اهینـس  ناگرزب  زا  يرایـسب  ثیداحا  بصعتم  یّنـس  نآ  يزار  رخف  ءادـعالا ) هب  تدهـش  ام  لـضفلا   ) دـنیوگ هک  فورعم  لوقب  ناـیاپ 
اجنیا رد  ار  وا  راتفگ  زا  یضعب  کنیا  تسا  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح و  ع )  ) همطاف مالّسلا و  هیلع  یلع  یبرقلا ) يوذ   ) زا دوصقم  هک  هدومن 

: میئامنیم همجرت 
( تسا هدرم  دیهش  دشاب  هدرم  دّمحم  لآ  یتسود  اب  هک  یسک   ) هدرک لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا  فاشک  بحاص  هتفگ  نینچ 

دشاب هدرم  دّمحم  لآ  یتسود  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  الا )  ) تسا هدرم  هدیزرمآ  دریمب  دّمحم  لآ  یتسود  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  الا ) )
اب هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  الا )  ) هدـیدرگ لماک  شنامیا  دـشاب  هدرم  دّـمحم  لآ  یتسود  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  الا )  ) تسا هدرم  هبوت  اب 

یتسود اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  الا )  ) داد دنهاوخ  تشهبب  هدژم  ار  وا  نیریکن  نآ  زا  سپ  توملا و  کلم - دشاب  هدرم  دّمحم  لآ  تبحم 
هک یسک  دیـشاب  هاگآ  الا )  ) دنربیم تشهبب  دنرب  هلجحب  هک  یـسورع  لثم  ار  وا  ددرگیم و  زاب  وا  ربقب  تشهب  زا  برد  ود  دریمب  دّمحم  لآ 

ۀنس و رب  دریمب  دّمحم  لآ  یتسود  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  الا )  ) ددرگیم عقاو  تمحر  هکئالم  هاگترایز  شربق  دریمب  دّمحم  لآ  یتسود  اب 
هدش هتـشون  شمـشچ  ود  نیب  هک  یلاح  رد  دیآیم  تمایق  زور  دریمب  دّـمحم  لآ  ضغب  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  الا )  ) تسا هدرم  تعامج 

. دیسر دهاوخن  شماشمب  تشهب  زا  ییوب  دریمب  دّمحم  لآ  ضغب  اب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  الا ) ( ) هّللا ۀمحر  نم  سیآ   ) تسا
نایاپ

371 هحفص : 

یبرقلا يوذب  عجار  يزار  رخف  نایب 

دنهاوخ یناسک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  میوگیم  نم  تسا : هتفگ  نینچ  فاشک  بحاـص  تیاور  ناـیب  زا  سپ  يزار  رخف 
یکـش ددرگ و  بوسحم  لوسر  لآ  نیرتدـیدش  نیرتلماـک و  وا  دـشاب  نینچ  هک  یـسک  تسا و  لوسر  يوسب  اـهنآ  رما  تشگزاـب  هک  دوب 

سپ هدیدرگ  تباث  رتاوتب  بلطم  هکنیا  هدوب و  تاقلعت  نیرتدیدش  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  هّللا و  لوسر  نیب  ّقلعت  هکنیا  رد  تسین 
. دنشاب لوسر  لآ  اهنآ  هک  تسا  بجاو 

تبحم ادخ  هک  دننایک  وت  يابرقا  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دـیدرگ  لزان  هیآ  هکنیا  یتقو  هدرک  تیاور  نینچ  فاشک  بحاص  هتفگ  هک  اجنآ  ات 
دنیاـهنیا دنتـسه و  لوـسر  ياـبرقا  رفن  راـهچ  هـکنیا  هـک  دـش  تباـث  سپ  اـمهانبا ) همطاـف و  یلع و   ) دوـمرف هدوـمن  بـجاو  اـم  رب  ار  اـهنآ 
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: تسا زیچ  دنچ  نآ  رب  لیلد  میظعت و  دیزمب  نیصوصخم 
. تشذگ نآب  لالدتسا  هجو  و  یبرُقلا ) ِیف  َةَّدَوَملا  اَّلِإ   ) یلاعت هلوق  لوا 

تفگ تشادیم و  تسود  ار  ۀمطاف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هکنیا  یناثلا 
( اهیذؤی ام  ینیذؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  )

لوسر ترضح  یتسود  یتقو  تشادیم و  تسود  ار  ع »  » نیسح و  ع )  ) نسح مالّـسلا و  هیلع  یلع  هّللا  لوسر  هک  هدیدرگ  تباث  رتاوتب  زین  و 
ُهوُِعبَّتا َو   ) یلاعت هلوقل  تسا  بجاو  اهنآب  تبحم  زین  تّما  مامت  رب  هک  ددرگیم  تباث  دیدرگ  تباث  اهنآب  تبـسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ٌةَوسُأ ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  مَُکل  َناک  دََـقل   ) هناحبـس هلوقل  و  ُهّللا ) ُمُکِببُحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُمتنُک  نِإ  لـُق   ) یلاـعت هلوق  زین  و  َنوُدَـتهَت ) مُکَّلََعل 
(. ٌۀَنَسَح

هکنیا ءاعد  هداد و  رارق  دهـشت  همتاخ  ار  نآ  تهج  هکنیا  زا  تسا و  گرزب  بصنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآب  ءاعد  ثلاثلا 
سپ هدیدرگن  تفای  دّـمحم  لآ  ریغ  هراب  رد  یمیظعت  نینچ  و  دّـمحم ) لآ  ادّـمحم و  محرا  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  مهللا   ) تسا

. تسا بجاو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  یتسود  هکنیا  رب  دراد  تلالد  اهنیا  مامت 
دّمحم لآ  ندومن  يرای  یتسود و  تیالو و  هک  دناقفتم  امامت  نمشد  تسود و  هعیـش و  یّنـس و  هصالخ  دیـسر ) نایاپب  يزار  رخف  مالک  )

. تسا ضرف  یناملسم  ره  رب  تسا و  بجاو  دنشاب  ترضح  نآ  هّیرذ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

372 هحفص : 
ار یکین  نینچ  هک  یـسک  هک  دـشاب  لوسر  لآ  یبرقلا ) يذ  ةّدوم   ) ناـمه هنـسح  زا  دوصقم  دـیاش  ًانـسُح  اـهِیف  َُهل  دَِزن  ًۀَنَـسَح  فِرَتقَی  نَم  َو 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  هک  تسا  روهـشم  ثیدـح  نآ  هیجوت  هکنیا  دـیؤم  میئازفاـیم و  وا  تانـسح  رد  اـم  دومن  بسک 
هدومرف هک  دننکیم  تیاور 

(. ۀنسح اهعم  عفنت  ۀئیس ال  یلع  ضغب  و  ( ) ۀئیس اهعم  ّرضت  ۀنسح ال  یلع  بح  )
ناهانگ شزرمآ  ببـس  اهنآ  یتسود  هک  دشاب  یبرقلا  يوذ  تبحمب  عجار  اجنیا  رد  روکـش  روفغ و  زا  دوصقم  دـیاش  ٌروُکَـش  ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ 

. دیامنیم يرازگسایس  هلماعم  دّمحم  لآ  ناتسود  اب  دنوادخ  ددرگیم و 
يادـخ ِروُدُّصلا  ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب  َّقَحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطابلا  ُهّللا  ُحـمَی  َو  َِکبلَق  یلَع  ِمتخَی  ُهّللا  ِإَشَی  نِإَف  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  َنُولوُقَی  مَأ 

ییوگیم ینزیم و  ارتفا  ادـخب  ياهتفگ و  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  وت  دـنیوگیم  رافک  هک  شلوسر  مالک  قدـص  رب  هدروآ  لیلد  ار  هیآ  لاعتم 
وحم ار  لـطاب  ادـخ  دـنزیم و  رهم  وـت  بلق  رب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  یهدـب  غورد  تبـسن  ادـخب  هک  تسا  نینچ  رگا  تـسا  ادـخ  مـالک  نآرق 
هکنیا هدیدرگ  لزان  تقیقح  قحب و  قح و  نآرق  نوچ  تشاد و  دـهاوخن  يرارق  تابث و  لطاب  هک  اریز  ًاقوُهَز ) َناک  َلِطابلا  َّنِإ   ) دـنادرگیم

ياههنیـس رد  هچنآب  ادـخ  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  تمایق  ات  هدـیدرگ و  اج  رب  اپ  تباث و  ققحم و  شتاملک  تایآب و  نآرق  تیناـقح  هک  تسا 
. تسا اناد  هدیدرگ  یفخم  دسح  دقح و  زا  رافک 

تسا هغلابم  هغیص  باّوت  تسا و  باّوت )  ) ینسحلا ءامسا  زا  یکی  َنُولَعفَت  ام  ُمَلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفعَی  َو  ِهِدابِع  نَع  ََۀبوَّتلا  ُلَبقَی  يِذَّلا  َوُه  َو 
دومن تشگزاب  تقفاومب  تفلاخم  زا  دومن و  هبوت  ناهانگ  زا  هک  یسک  تسا و  هدننک  هبوت  لوبق  رایسب  ادخ  ینعی  دنروآیم  دیکأت  يارب  هک 

. دوب دهاوخن  یفخم  وا  ملع  زا  يزیچ  تسهاگآ  امش  لاعفا  لامعا و  مامتب  دیامنیم و  وفع  ار  يو  ناهانگ 

373 هحفص : 
لزع و ینعمب  ددرگ  يدعتم  نعب  رگا  تسا و  نتفرگ  ذخا و  ینعمب  ددرگ  يدعتم  نمب  رگا  نعب  ای  ددرگیم  نمب  يدـعتم  ای  ۀـبوتلا  دـنیوگ 
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. هانگ زا  يرود  ینعی  ۀنابا 
. تسا هدنیآ  رد  كرت  رب  مزع  هتشذگ و  رب  ینامیشپ  هبوت  تقیقح  دوب و  دهاوخ  بجاو  ناهانگ  زا  ندومن  هبوت  یلقن  یلقع و  لیلدب  و 
تعکر ود  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  یبارعا  هک  دننکیم  تیاور  نینچ  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا 

هبوت رافغتـساب  ناـبز  تعرـس  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  کـیلا ) بوـتا  كرفغتـسا و  ینا  مهللا   ) تفگ زاـمن  زا  دـعب  درک و  زاـمن 
تـسا یمـسا  هبوت  دومرف  تسیچ  هبوت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ  یبارعا  درک  دـیاب  هبوت  مه  هبوت  عون  هکنیا  زا  تسناـیوگغورد 

هک يروطنامه  تعاط  رد  سفن  ءاذیا  شدوخ ، بحاصب  ملاظم  ّدر  ضئارف ، ندرک  ءاضق  هتشذگ ، هانگ  رب  تمادن  طرش : شش  رب  طورـشم 
ياهدنخ ره  ضوع  هیرگ  دوب ، هدیشچ  ار  تیـصعم  ینیریـش  هک  يروطنامه  ار  تدابع  یخلت  سفنب  ندیناشچ  هدش ، هدیرورپ  تیـصعم  رد 

. هدومن تیصعم  رد  هک 
ءزج هکنیا  هن  تسا  هبوت  لاـمکب  عجار  طورـش  هکنیا  زا  یـضعب  هک  دوشیم  مولعم  میدومن  عمج  رگید  ثیداـحا  اـب  ار  ثیدـح  هکنیا  یتقو 

هدومرف هک  دننکیم  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هچنانچ  دشاب  هبوت  تقیقح 
( ۀبوت مدّنلا  )

هک تسا  ع )  ) داّجس ترضح  تاجانم  رد  تسا و  یعقاو  ینامیشپ  همزال  كرت  رب  مزع  و 
کل نیرفغتـسملا  نم  کل  ّیناف  ۀّطح  ۀئیطخلا  نم  رافغتـسالا  ناک  نا  و  نیمداّنلا - نم  کتّزع  ّیناف و  ۀبوت  بنذلا  نم  مدّنلا  ناک  نا  یهلا  )

(. یضرت یّتح  یبتعلا 

374 هحفص : 

ات 43] تایآ 26  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

ِیف اوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقزِّرلا  ُهّللا  َطََسب  َول  َو  ( 26  ) ٌدیِدَش ٌباذَع  مَُهل  َنوُِرفاکلا  َو  ِِهلضَف  نِم  مُهُدیِزَی  َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتسَی  َو 
ُدیِمَحلا ُِّیلَولا  َوُه  َو  ُهَتَمحَر  ُرُشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدَعب  نِم  َثیَغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 27  ) ٌریَِصب ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  نِکل  َو  ِضرَألا 

اِمبَف ٍۀَبیِصُم  نِم  مَُکباصَأ  ام  َو  ( 29  ) ٌریِدَـق ُءاشَی  اذِإ  مِهِعمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد  نِم  امِهِیف  ََّثب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُقلَخ  ِِهتاـیآ  نِم  َو  ( 28)
(30  ) ٍرِیثَک نَع  اوُفعَی  َو  مُکیِدیَأ  تَبَسَک 

أَشَی نِإ  ( 32  ) ِمـالعَألاَک ِرحَبلا  ِیف  ِراوَجلا  ِِهتاـیآ  نِم  َو  ( 31  ) ٍریِـصَن ـال  َو  ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُکل  اـم  َو  ِضرَـألا  ِیف  َنیِزِجعُِمب  ُمتنَأ  اـم  َو 
َمَلعَی َو  ( 34  ) ٍرِیثَک نَع  ُفعَی  َو  اُوبَسَک  اِمب  َّنُهِقبُوی  َوأ  ( 33  ) ٍروُکَش ٍراّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِرهَظ  یلَع  َدِکاوَر  َنلَلظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکُسی 

(35  ) ٍصیِحَم نِم  مَُهل  ام  اِنتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا 
َو ِمثِإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتجَی  َنیِذَّلا  َو  ( 36  ) َنُولَّکَوَتَی مِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  یقبَأ  َو  ٌریَخ  ِهّللا  َدنِع  ام  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ُعاتَمَف  ٍءیَش  نِم  ُمتِیتوُأ  امَف 
(38  ) َنوُقِفُنی مُهانقَزَر  اّمِم  َو  مُهَنَیب  يروُش  مُهُرمَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  مِهِّبَِرل  اُوباجَتـسا  َنیِذَّلا  َو  ( 37  ) َنوُرِفغَی مُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو  َشِحاوَفلا 

(40  ) َنیِِملاّظلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهّللا  یَلَع  ُهُرجَأَف  َحَلصَأ  َو  افَع  نَمَف  اُهلثِم  ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  َو  ( 39  ) َنوُرِصَتنَی مُه  ُیغَبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
َِکئلوُأ ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُغبَی  َو  َساّنلا  َنوُِملظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  ( 41  ) ٍلِیبَس نِم  مِهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  ِهِملُظ  َدَعب  َرَـصَتنا  ِنََمل  َو 

(43  ) ِرُومُألا ِمزَع  نَِمل  َِکلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َو  َرَبَص  نََمل  َو  ( 42  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل 
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375 هحفص : 

همجرت

دیازفایم و اهنآب  تبـسن  ار  دوخ  ناسحا  مرک و  دـندومن و  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ءاعد  دـنکیم  تباجا  دـنوادخ 
(26 ( ) دوب دهاوخ  اّیهم   ) دیدش باذع  نیرفاک  يارب 

هک ياهزادـناب  ار  سک  ره  يزور  نکل  دـندومنیم و  ناـیغط  نیمز  رد  هنیآ  ره  دوـمنیم  عیـسو  ار  شناگدـنب  هـمه )  ) يزور دـنوادخ  رگا  و 
(27  ) دوب دهاوخ  انیب  هاگآ و  شناگدنبب  وا  اتقیقح  دتسرفیم  ورف  سک  ره  يارب  دهاوخب 

و ناگدنب )  ) روما یلوتم  وا  دنادرگیم و  نهپ  ار  دوخ  تمحر  دتسرفیم و  ورف  ار  ناراب  دیدش  دیماان  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نآ  ادخ 
(28 ( ) تسا اهنابز  همهب   ) هدش هدوتس 

هاـگ ره  تماـیق  هصرع ) رد   ) اـهنآ ندرک  عـمج  رب  وا  اههدـنبنج و  زا  تـسا  نـیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  وا  تینادـحو )  ) تاـیآ هـلمج  زا  و 
(29  ) دوب دهاوخ  اناوت  دهاوخب 

(30  ) دشخبیم ار  ناهانگ  زا  يرایسب  ادخ  دیاهدومن و  لمع  دوخ  تسدب  البق  هک  تسا  نآ  ببسب  دسریم  امشب  هک  یتبیصم  ره  و 
ياهدننک يرای  یتسود و  چیه  امش  يارب  ادخ  زجب  دیئامن و  زجاع  نیمز  رد  شتاریدقت ) ماجنا  زا   ) ار ادخ  هک  دیرادن  تردق  نینچ  امـش  و 

(31  ) دوب دهاوخن 
( دیامنیم ییایرد   ) ياههوک لثم  هک  تسا  ناور  ياهیتشک  ادخ  تایآ  هلمج  زا  و 

تشپ رب  یتشک  دنادرگیم و  نکاس  ار  داب  دهاوخب  رگا 

376 هحفص : 
ساپـس رایـسب  و  ـالب ) رد   ) هدـننک ربص  رایـسب  هک  یناـسک  يارب  تسیا  هناـشن  یتـشک ) ندرکن  تکرح   ) هکنیا تقیقحب  دتـسیایم و  اـیرد 

(33 ( ) دنشاب تمعن  رد   ) هدنراذگ
دیامنیم تشذگ  وفع و  مدرم ) زا   ) يرایـسب زا  دندومن و  بسک  دوخ  تسدب  هک  يدب  لامعا  نآ  يارب  دنادرگ  كاله  ار ) یتشک  لها  ای  ) 

(34)
دوب دهاوخن  اهنآ  يارب  یهاگ  زیرگ  چیه  تمایق ) رد   ) دنیامنیم هلداجم  یلاعت ) قح   ) ام تایآ  رد  هک  ار  یناسک  نآ  دنادیم  ادخ  و 

نامیا هک  یناسک  يارب  تسا  رتیقاب  رتهب و  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  دوب و  دهاوخ  ایند  یناگدنز  زا  یکدنا  هرهب  نآ  هدش  ءاطع  امـشب  هچنآ  و 
(35  ) دننکیم لکوت  ناشراگدرورپب  دندروآ و 

(36  ) دنیامنیم تشذگ  دندومن  بضغ  یتقو  زین ) و   ) دندومن بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  و 
رد  ) اهنآ دنتـشاد و  ياپب  ار  زامن  دندومن و  تباجا  ار  ناشراگدرورپ  نامرف ) و   ) مکح هک  دوب  دهاوخ  یناسک  يارب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  و 

(37  ) دنیامن یم - قافنا  میاهداد  يزور  اهنآب  هچنآ  زا  زین ) و   ) دنیامنیم تروشم  دوخ  نیب  یندم ) روما 
(38  ) دنشکیم ماقتنا  دیسر  یمتس  نانآب  رافک ) زا   ) یتقو هک  یناسک  زین  و 

رب وا  ریخ  لمع  شاداپ  رجا و  دنک  حالصا  درذگ و  رد  هک  یسک  و  رتدایز ) هن   ) تسا نآ  لثمب  ندیـشک ) ماقتنا  و   ) يدعت يدب و  شاداپ  و 
(39  ) درادیمن تسود  ار  ناراکمتس  ادخ  اتقیقح  تسا  ادخ 

دهاوخن وا  باتع   ) يارب یهار  چیه  سک  نینچ  رب  هدـش  دراو  یمتـس  يو  رب  هکنآ  زا  سپ  دـنک ) یهاوخداد  و   ) دـشکب ماقتنا  هک  یـسک  و 
( دوب
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ینامدرم نینچ  يارب  دـنیامنیم  داسف  قح  ریغب  نیمز  رد  دـننکیم و  متـس  مدرمب  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  رب  هذـخاؤم ) و   ) باتع هار  اـتقیقح 
(41  ) تسا اّیهم  كاندرد  باذع 

(42  ) دوب دهاوخ  رادیاپ  تباث و  یمزع  یسک  نینچ  يارب  اتقیقح  درک  تشذگ  دومن و  ربص  هک  یسک  و 

377 هحفص : 

تایآ حیضوت 

هدروآ و نامیا  هک  یناسک  یهلا  هدعوب  ٌدیِدَش  ٌباذَـع  مَُهل  َنوُِرفاکلا  َو  ِِهلـضَف  نِم  مُهُدـیِزَی  َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتـسَی  َو 
دهدیم اهنآب  دناهتـساوخ  هچنآ  زا  رتدایز  دیامنیم و  تباجا  ار  اهنآ  ياعد  دندناوخ  صولخ  يور  زا  ار  ادخ  یتقو  دناهدومن  هتـسیاش  لامعا 

يارب تخس  باذع  دنادرگیم  ءارجا  نینمؤم  هراب  رد  هک  يرایـسب  تالـضفت  لباقم  رد  تسا و  رایـسب  نینمؤمب  تبـسن  وا  ناسحا  لضف و  و 
. دوب دهاوخ  اّیهم  نیرفاک 

تباجا هک  دوشیم  مولعم  میدومن  عمج  ددرگیم  رـشب  دارفا  مامت  لماش  رهاظب  هک  مَُکل ) بِجَتـسَأ  ِینوُعدا   ) هیآ قالطا  اب  ار  هیآ  هکنیا  یتقو 
ار یلاـعت  قح  رما  هدومن و  ذوفن  شبلق  رد  دـیحوت  ناـمیا و  روـن  هک  یـسک  يرآ  تسا  هدـینادرگ  نینمؤـمب  صوـصخم  ار  ءاـعد  یلوـبق  و 
هک یـسک  هدیـسر  تایاور  رد  هک  تسا  هکنیا  ًاقافِو ) ًءازَج   ) دیامن واب  لابقا  زین  ادـخ  دـیامن  قحب  لابقا  یتقو  هک  دراد  ياج  هدرک  لابقتـسا 

دیآیم يو  يوسب  عارز  کی  دنوادخ  دورب  ادخ  يوسب  بجو  کی 
(. هل هّللا  ناک  هّلل  ناک  نم  )

يزور رگا  هک  دیامنیم  داشرا  ار  نینمؤم  هیآ  ٌریَِصب  ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  نِکل  َو  ِضرَألا  ِیف  اوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقزِّرلا  ُهّللا  َطََسب  َول  َو 
يزور گنت  یضعب  هک  هدومن  ءاضتقا  نینچ  تمکح  هدش  ریدقت  هک  تسا  نامه  رد  اهنآ  حالص  دننادب  دنشابن و  ریگلد  دیدرگ  گنت  اهنآ 
هدومن رورغم  ار  يو  يویند  لامآ  وزرآ و  اهاوه و  دیامن و  نایغط  هراّما  سفن  دیدرگ  عیـسو  ناسنا  يزور  یتقو  تسا  نکمم  اریز  دـندرگ 

ریقف و هک  یـسک  اریز  دـنادرگ  یم - کیدزن  ادـخب  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاههار  زا  یکی  یتسدـگنت  رقف و  دور  نوریب  تعیرـش  هداـج  زا  و 
شلد هشیمه  دراد  ادخ  تیقازرب  نامیا  دیدرگ و  هراچیب 

378 هحفص : 
زا ار  وا  دـنادرگ و  یتسرپ  سفن  لوغـشم  ار  یمدآ  تسا  نکمم  ءانغ  سکعب  دـبلطیم  يزور  نآ  زا  دراد و  واب  ور  تسا و  نارگن  وا  يوسب 

ییاج رد  ار  یضعب  يزور  دنادرگیم و  گنت  ار  یـضعب  يزور  تسا  انیب  دوخ  ناگدنب  لاحب  تسا و  ریبخ  دنوادخ  نوچ  دزاس و  رود  ادخ 
. دنادرگیم عیسو  دیامنیم  ءاضتقا  تمکح  هک 

عقوم رد  هک  تسا  هکنیا  یلاعت  قح  تمحر  لضف و  راثآ  زا  ُدـیِمَحلا  ُِّیلَولا  َوُه  َو  ُهَتَمحَر  ُرُـشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدـَعب  نِم  َثیَغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو 
ددرگ عیسو  امش  يزور  هک  هدینادرگ  رشتنم  ار  دوخ  تمحر  هدروآ و  دورف  امـش  رب  ار  ناراب  دیدوب  دیماان  ناراب  زا  امـش  هک  یلاس  کشخ 

دمح و دیئامن و  تعاطا  یهلا  ياهتمعن  هنارکشب  دیاب  هک  امش  تسود  ّیلو و  تسا  وا  دریگ و  قنور  امش  راجـشا  تاجهویم و  تابوبح و  و 
. دیئامنب ار  دوخ  تمعن  ّیلو  شیاتس 

تادوجوم تسا و  هناشن  ینعمب  تیآ  ٌریِدَـق  ُءاـشَی  اذِإ  مِهِعمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد  نِم  اـمِهِیف  ََّثب  اـم  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُقلَخ  ِِهتاـیآ  نِم  َو 
دناهدـنکارپ نآ  رد  هک  تاـناویح  تاـتابن و  تاداـمج و  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  تسا و  نآ  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  زا  یلفـس  يولع و 

لامج لالج و  فاصوا  یقاب  تدحو و  ّتیـشم و  تردـق و  ملع و  زا  ایلع  تافـص  ینـسحلا و  ءامـسا  دوجولا و  بجاو  دوجو  هناشن  امامت 
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شنیرفآ ءدـبمب  یپ  تاـسوسحم  نیمه  قیرط  زا  تسا  ندرب  رثؤـمب  یپ  رثا  زا  هک  ّینا )  ) لیلدـب اریز  دوـب  دـنهاوخ  ملاـع  یبرم  هدـننیرفآ و 
دندرگیم عمج  مه  اب  تمایق  رد  هک  دنشاب  رشب  دارفا  تاناویح و  ّهباد  زا  دوصقم  دیاش  میئامنیم و  شتسرپ  شیاتس و  دمح و  ار  وا  میربیم و 

هک يرگید  تادوجوم  هکئالم و  زا  دنشابیم  اهنامسآ  رد  هک  ییاهنآ  زا  ار  اههدنبنج  مامت  ددرگیم  لماش  هک  هیآ  رد  امهیف )  ) هنیرقب دیاش  و 
عمج مه  اـب  ار  یئامـس  یـضرا و  تادوجوم  ماـمت  دومن  ءاـضتقا  یهلا  ّتیـشم  یتـقو  هک  ینیمز  تادوجوم  تسا و  یلاـعت  قح  دزن  شملع 

. تفرگ دهاوخ  ققحت  يربک  تمایق  رد  هکنیا  دنادرگیم و 

379 هحفص : 
هک تسا  ییاهنآ  شاداپ  درآ  امشب  ور  هک  ياهیلب  یتخس و  ره  هک  دهدیم  رکذت  ناراکهنگب  مُکیِدیَأ  تَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم  نِم  مَُکباصَأ  ام  َو 
زا ریغ  نآ  دنیوگ و  تافاکم  ار  نآ  فرع  رد  هک  دراد  يرهق  راثآ  کی  دیهوکن  لامعا  هکنیا  هب  هراشا  دیاهدومن  اّیهم  دوخ  رب  دوخ  تسدب 

ناتـسدریزب يدـعت  ملظ و  اصوصخ  دـب  لامعا  تافاکم  يردـقب  ددرگیم  تازاجم  نآب  راکهنگ  مدآ  تماـیق  رد  هک  تسا  یلاـمعا  شاداـپ 
دهاوخ يویند  تافاکم  نیمه  دـناهدومن  دـیدهت  نآب  ار  ناراکهنگ  هک  یتازاجم  دـننکیم  نامگ  نارظن  نانیبهتوک  ضعب  هک  تسا  سردوز 
ماجنا یلاـعت  قح  هاـگداد  رد  تماـیق  رد  تازاـجم  ياـج  هدـیدرگ  ناـشلمع  رب  بترتم  هک  تسا  یکدـنا  رثا  کـی  نآ  هک  دـننادیمن  دوب و 

. تفرگ دهاوخ 
میدـق لضفلا و  مئاد  الع  لج و  وا  هک  اریز  دـیامنیم  شـشخب  وفع و  ار  دـب  لاـمعا  تائّیـس و  زا  يرایـسب  دـنوادخ  يرآ  ٍرِیثَک  نَع  اوُفعَی  َو 

. دیامنیم وفع  هبوت  کیب  ار  هانگ  هلاس  نیدنچ  تسا  ناسحالا 
ناراکهنگب هراشا  هیآ  هک  اریز  هدومن  دوخ  تسدـب  هک  دـشاب  يدـب  لمع  تافاکم  دـیدرگ  التبم  یتبیـصم  ياهیلبب و  سک  ره  دوشن  نامگ 

باذع زا  يردق  ایند  تافآ  هک  دوریم  رامـشب  یهلا  مرک  زا  مه  هکنیا  تسا و  نانآ  هانگ  راثآ  دیامنیم  دروخرب  نانآب  هک  یتبیـصم  هک  دراد 
رد هیآ  رتهب  هدومرف  هک  دنکیم  لقن  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـهاکیم  ار  اهنآ  يورخا 

هدومرف وفع  اـیند  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هاـنگ و  ببـسب  رگم  ییاـپ  شزغل  تبکن و  اـی  یبوچ  شارخ  چـیه  تسین  تسا  هیآ  هکنیا  نآرق 
. دیامن تبوقع  ترخآ  رد  هدومن  وفع  ایند  رد  هکنآ  زا  سپ  ینعی  دنک  دوع  نآ  رد  هک  تسا  هکنیا  زا  رتلداع  رتمیرک و 

. دشاب تافاکم  هکنآ  هن  دیازفایم  اهنآ  هجرد  ولع  ماقم و  رب  ایند  تابیصم  دنهانگ  زا  موصعم  هک  ءایلوا  ءایبنا و  لثم  نکل  نایبلا ) عمجم  )

380 هحفص : 
لامعاب دینکن  نامگ  هک  هدومن  نیکرشم  رافکب و  ضارتعا  هیآ  ٍریِـصَن  َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُکل  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  َنیِزِجعُِمب  ُمتنَأ  ام  َو 

ادخ زا  ندومن  رارفب  دیریگ  یشیپ  دیناوتن  دیئامن و  زجاع  ار  ادخ  دیناوتب  ناتهتسیاشان  راتفگ  دب و 
( هتموکح نم  رارفلا  نکمی  (و ال 

امش زا  ار  باذع  دناوتب  هک  يرایتخا  بحاص  امـش  يارب  ادخ  زا  ریغ  هک  تسا  ینامرفان  زا  بیهرت  یگدنب و  تدابع و  رد  بیغرت  ضرغ  و 
. دریگب ار  ادخ  باذع  ولج  دنک و  يرای  ار  امش  دناوتب  هک  دوب  دهاوخ  ياهدننک  يرای  هن  دوب و  دهاوخن  دنک  عفر 

تردق تامالع  تایآ و  هلمج  زا  ِهِرهَظ و  یلَع  َدِکاوَر  َنلَلظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکـُسی  أَشَی  نِإ  ِمالعَألاَک  ِرحَبلا  ِیف  ِراوَجلا  ِِهتایآ  نِم  َو  نایبلا ) عمجم  )
نیاب ياـهیتشک  هکنیا  دـناوتب  تسا  یک  دزون  داـب  ادـخ  رماـب  رگا  تسا  دـنلب  ياـههوک  لـثم  اـهایرد  رد  هک  تسا  ییاـهیتشک  وا  تمحر  و 

. دنادرگ ناور  بآ  رد  دهد و  تکرح  ار  تمظع 
یبوخب ار  اهیتشک  تشادـن  مطالت  ایرد  دـیزویم و  میالم  داب  رگا  دومنیم  تکرح  ایرد  يور  داب  هطـساوب  اهیتشک  نیـشیپ  ياهنامز  رد  نوچ 

داب الـصا  رگا  دوب و  كانرطخ  رایـسب  یتشک  لها  یتشک و  يارب  دیزویم  قرب  دعر و  مطالتم و  ایرد  هک  ییاج  رد  نکل  دیناسریم  دـصقمب 
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يادخ تردق  ياههناشن  تامالع و  زا  اهنیا  مامت  دینادب  هک  دهدیم  رکذت  هیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دنامیم  دکار  بآ  يور  یتشک  دـیزویمن 
يداب ار  داب   ) دنـسرب لزنمب  تمالـسب  نانآ  لاوما  نانیـشنرس و  ات  دـهدیم  تکرح  میالم  ار  داب  دـهاوخب  هک  ییاج  رد  دوریم  رامـشب  یلاعت 

(. شدناریم وک  تسا 
هک تسا  ایرد  يور  یتشکب  هیبش  ایند  یناگدـنز  ردـقچ  ٍرِیثَک  نَع  ُفعَی  َو  اُوبَـسَک  اِمب  َّنُهِقبُوی  َوأ  ٍروُکَـش ، ٍراّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

دکار يو  روما  یهاگ  تسا و  ینادرگرس  مطالت و  رد  نآ  ریغ  ای  تشیعم  یتخس  رد  ناسنا  مطالتم و  یهاگ 

381 هحفص : 
مـشچ هک  ار  یناسک  هیآ  ایوگ  دیامنیم  ادیپ  شمارآ  هدـیدرگ  يو  لاح  لماش  یهلا  فطل  یهاگ  دـنک و  هچ  هک  دـنامیم  ریحتم  ددرگیم و 

دروخرب اهنآب  هک  یمیالمان  ره  یتسیاب  هک  دـیامنیم  داشرا  دـنرگنیم  ار  یهلا  تردـق  ياههناشن  تایآ و  تارییغت  نیاب  هدـش و  زاـب  ناـشلد 
قرغ زا  دـیدرگ و  دـنهاوخ  دـنمدوس  دـنکیم  دـمآ  شیپ  نانآ  يارب  هچنآ  زا  یناسک  نینچ  دنـشاب و  راـبدرب  رکاـش و  رباـص و  رایـسب  دومن 

هک ییاهنآ  دوب و  دهاوخ  تمکح  نیع  هدیدرگ  ریدقت  اهنآ  يارب  هچنآ  دننادیم  اریز  تفای  دنهاوخ  تاجن  ینادرگرس  يایرد  رد  ندیدرگ 
ناشلاح لماش  یلاعت  قح  فطل  هکنآ  رگم  دـیدرگ  دـنهاوخ  قرغ  هرخـالاب  دـننزیم  اـپ  تسد و  یناـسفن  لاـمآ  وزرآ و  ياـیرد  مطـالت  رد 

. دنادرگ يربهر  تاجن  لحاسب  تمالسب  ایند  بادرگ  هکنیا  زا  ار  اهنآ  هدیدرگ و 
هک دنیامنیم  هلداجم  یهلا  تایآ  رد  شناد  نودب  هک  دـشاب  یناسکب  هراشا  هیآ  دـیاش  ٍصیِحَم  نِم  مَُهل  ام  اِنتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َمَلعَی  َو 

دهاوخن وا  يارب  یهاگ  زیرگ  هک  دیامنیم  دروخرب  ییاجب  هرخالاب  تسین  شنیرفآ  رارـساب  یفاو  رـشب  ملع  نوچ  هدـش و  نانچ  نینچ و  ارچ 
. دنامیم ّریحتم  هک  دیسر  دهاوخ  یتسبنبب  دسرب  ردق  ءاضق و  رارساب  هک  دنک  ششوک  ردق  ره  ینعی  دوب 

هک تسا  رـشب  دارفاب  هجوتم  باطخ  َنُولَّکَوَتَی  مِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  یقبَأ  َو  ٌریَخ  ِهّللا  َدنِع  ام  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ُعاتَمَف  ٍءیَـش  نِم  ُمتِیتوُأ  امَف 
زا يرادربهرهب  يارب  دشاب  يرگید  نیوانع  شناد و  ملع و  زا  هچ  دشاب و  يویند  لانم  لام و  زا  هچ  میاهدومن  شـشخب  ءاطع و  امـشب  هچنآ 

يورخا و ياهتمعن  زا  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  نکل  دیئامن  حالصا  ار  دوخ  يویند  روما  نآب  هک  هدیدرگ  تیانع  امـشب  يردقب  ینعی  تسا  ایند 
یکّتم هداد و  رارق  دوخ  ّیبرم  راگدرورپ و  ار  دوخ  هاگهانپ  عجرم و  هدروآ و  ناـمیا  هک  یـصاخشا  يارب  ینادواـج  تاـیح  یقیقح و  ملع 

. دوب دهاوخ  رتیقاب  رتهب و  رایسب  دناهدیدرگ  وا  مرکب 

382 هحفص : 
رد ارهاظ  َنوُرِـصَتنَی ) مُه   ) یلاعت هلوق  ات  اجنیا  زا  هیآ  دـنچ  هکنیا  َنوُرِفغَی  مُه  اُوبِـضَغ  اـم  اذِإ  َو  َشِحاوَفلا  َو  ِمثِـإلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتجَی  َنیِذَّلا  َو 

هدـیدرگ اّیهم  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  هچنآ  هک  دـندومن  لکوت  دوخ  راگدرورپ  رب  دـندروآ و  نامیا  هک  تسا  یناسک  فاصوا  ماقم 
. هدش ءاطع  رافکب  هک  ایند  كدنا  هرهب  زا  دوب  دهاوخ  رتیقاب  رتهب و 

تـسا هکنیا  اهنآ  فاصوا  زا  رگید  زین  دنیامنیم و  بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  اهنآ  هک  تسا  نینچ  نینمؤم  فاصوا  زا  یکی 
. دنیامنیم تشذگ  هدومن و  يراددوخ  ندیشک  ماقتنا  زا  دشکیم  هرارش  بضغ  شتآ  هک  یعقوم  هک 

هک ییاـهنآ  نینمؤم و  فاـصوا  زا  رگید  زین  َنوـُقِفُنی و  مُهاـنقَزَر  اّـمِم  َو  مُهَنَیب  يروُـش  مُهُرمَأ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  مِهِّبَِرل  اُوباجَتـسا  َنیِذَّلا  َو 
دنرادیم و ياپب  دناهدیدرگ  نآب  رومأم  هک  زامن  هدومن و  تباجا  ار  دوخ  راگدرورپ  رما  اهنیا  هک  تسا  هکنیا  دـنراد  ءاکتا  دوخ  راگدرورپب 
هک يروما  یقاب  بلق و  روضح  هجوت و  صولخ و  زا  نآ  ینطاب  تاهجب  عجار  زین  طئارـش و  ءازجا و  زا  ار  نآ  يرهاظ  تاهج  زاـمن  رما  رد 

روما رد  هک  تسا  هکنیا  نینمؤم  تافـص  زا  رگید  و  دـنیامنیم ، تماقتـسا  هدومن و  تاعارم  تیدـج  لامک  اب  ددرگیم  لاـمعا  یلوبق  ثعاـب 
زا ندومن  تروشم  تاروما  رد  و  دنتـسین ، دوخ  يأرب  دبتـسم  دنیامنیم و  لمع  رگیدکی  دید  باوصب  دنیامنیم و  تروشم  رگیدـکی  اب  دوخ 
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تروشمب هکنیا  رگید  دـیدرگ و  دـهاوخ  وکین  ابلاغ  دریگ  ماجنا  نادنمـشناد  ءالقع و  تروشم  اب  هک  يراک  یکی  دـیامنیم  وکین  تهج  ود 
ریخ هدومن و  تقاـفر  وا  اـب  هدـینادرگ و  نیما  دوخ  رارـسا  رد  ار  يرگید  کـی  ره  اـیوگ  اریز  ددرگیم  داـجیا  نینمؤم  نیب  تدوم  یتسود و 

. دبلطیم وا  زا  ار  دوخ 
قافنا نارگیدـب  هدـش  ءاطع  تسایر  ترهـش و  ملع و  لثم  رگید  نیوانع  لام و  زا  اـهنآب  هچنآ  زا  هک  تسا  نینچ  نینمؤم  فاـصوا  زا  زین  و 

ءارقفب دوخ  لام  زا  دنیامنیم 

383 هحفص : 
. دنهدیم ماجنا  ار  يو  راک  هتفرگ  ار  یمولظم  تسد  تسایر  تّوقب و  دنیامنیم و  يریگ  تسد  ناگراچیب  و 

دنشکیم و ماقتنا  دیسر  اهنآب  یمتس  رافک  زا  یتقو  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  نینمؤم  فاصوا  زا  زین  َنوُرِصَتنَی و  مُه  ُیغَبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
مالسا ّتلذ  اهناملسم  ّتلذ  هک  اریز  دندرگ  بلاغ  اهنآ  رب  ات  دنگنجیم  اهنآ  اب  هناعاجـش  هکلب  دنروآیمن  دورف  قح  نیفلاخم  دزن  ّتلذب  رس 

. دوب دهاوخ 
يدـب و اهنآب  یـسک  رگا  هک  دنـشابیم  نینچ  نینمؤم  َنیِِملاّظلا و  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهّللا  یَلَع  ُهُرجَأَف  َحَلـصَأ  َو  اـفَع  نَمَف  اـُهلثِم  ٌۀَئِّیَـس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو 

ماقتنا دومن و  تشذـگ  دوخ  نمؤم  ردارب  متـس  زا  هک  یـسک  رتدایز و  هن  دـشکیم  ماقتنا  هدـش  دراو  واب  هک  یمتـس  نامه  لـثم  دومن  یملظ 
. درادیمن تسود  ار  ناراکمتس  ادخ  هک  اریز  تسا  ادخ  رب  وا  کین  لمع  شاداپ  دیشکن 

نیملسم تعامج  يارب  هدومن  دراو  یمتس  يوب  هک  یـسک  زا  دشکب  ماقتنا  هک  یـسک  ٍلِیبَس  نِم  مِهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  ِهِملُظ  َدَعب  َرَـصَتنا  ِنََمل  َو 
ِریَِغب ِضرَألا  ِیف  َنوُغبَی  َو  َساّنلا  َنوُِملظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  يدرک ، نینچ  ارچ  هک  دنیامن  شتمالم  ای  دننک  شتبوقع  هک  تسین  یهار 
ِنَمَف  ) هیآ صنب  ناگدید  متس - تسا  ناگدید  متس  ناراکمتـس و  مکح  نایب  ماقم  رد  هیآ  ود  هکنیا  هصالخ  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَحلا 

تبوقع دروم  دنـشکب  ماقتنا  هدـش  دراو  اهنآ  رب  ملظ  هک  يردـقب  ملاظ  زا  هاـگ  ره  مُکیَلَع ) يدَـتعا  اَـم  ِلـثِِمب  ِهیَلَع  اوُدَـتعاَف  مُکیَلَع  يدَـتعا 
. دناهدومن ار  دوخ  قح  ءافیتسا  هک  اریز  دندرگ  یمن - عقاو  نینمؤم 

دنیامن و تازاجم  ار  نانآ  هک  تسه  یهار  نینمؤم  يارب  دـننکیم  داسف  قح  نودـب  نیمز  رد  دـنیامنیم و  ملظ  مدرمب  هک  ناراکمتـس  نکل 
. هدش هدامآ  میحج  كاندرد  باذع  ناگهدننک  ملظ  يارب 

384 هحفص : 
دهاوخ وکین  هیجس  تباث و  مزع  بحاص  یسک  نینچ  دومن  يرابدرب  تشذگ و  هک  یـسک  ِرُومُألا و  ِمزَع  نَِمل  َِکلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َو  َرَبَص  نََمل  َو 

. دوب
ار يرابدرب  ربص و  دنیامن و  دوخ  قح  ءافیتسا  دنتسناوتن  دندیدرگ و  عقاو  نارگید  متـس  دروم  رد  هک  یناسک  هک  دشاب  نینچ  دوصقم  دیاش 
اب هک  دـهاوخیم  ياهنئمطم  سفن  يوق و  حور  هک  اریز  دوب  دـنهاوخ  تباث  مزع  تناتم و  تماقتـسا و  بحاـص  اـهنیا  هدـینادرگ  دوخ  راـعش 

ردقچ هک  دوب  تباث  يوق و  نانچ  ناشکرابم  بلق  توق  هک  دندوب  نینچ  مزعلا  اولا  ناربمیپ  هچنانچ  دروخن  ناکت  دوش و  ورب  ور  تالکـشم 
ماقتنا ماقم  رد  تقوچیه  دندومنیم و  يرادیاپ  دوخ  هفیظو  ماجنا  رب  دـندوب و  مدـق  تباث  اجرباپ و  هوک  لثم  دـندیدیم و  قلخ  زا  افج  متس و 

. دنگنجب رافک  اب  نید  يرای  يارب  هک  دندیدرگیم  رومأم  هک  ییاجنآ  رگم  دندمآیمن  رب  نمشد  زا 

ات 53] تایآ 44  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا
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اهیَلَع َنوُضَرُعی  مُهاَرت  َو  ( 44  ) ٍلِیبَس نِم  ٍّدَرَم  یلِإ  لَه  َنُولوُقَی  َباذَعلا  اَُوأَر  اَّمل  َنیِِملاّظلا  يََرت  َو  ِهِدـَعب  نِم  ٍِّیلَو  نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو 
َنیِِملاّظلا َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  مِهِیلهَأ  َو  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساخلا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ٍّیِفَخ  ٍفرَط  نِم  َنوُرُظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِـشاخ 

ِلبَق نِم  مُکِّبَِرل  اُوبیِجَتسا  ( 46  ) ٍلِیبَس نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  مُهَنوُرُـصنَی  َءاِیلوَأ  نِم  مَُهل  َناک  اـم  َو  ( 45  ) ٍمیِقُم ٍباذَع  ِیف 
َّالِإ َکیَلَع  نِإ  ًاظیِفَح  مِهیَلَع  َكانلَـسرَأ  امَف  اوُضَرعَأ  نِإَف  ( 47  ) ٍریِکَن نِم  مَُکل  ام  َو  ٍذـِئَموَی  ٍإَجلَم  نِم  مَُکل  ام  ِهّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌموَی ال  َِیتأَـی  نَأ 

(48  ) ٌروُفَک َناسنِإلا  َّنِإَف  مِهیِدیَأ  تَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  مُهبُِصت  نِإ  َو  اِهب  َحِرَف  ًۀَمحَر  اّنِم  َناسنِإلا  اَنقَذَأ  اذِإ  ّانِإ  َو  ُغالَبلا 
نَم ُلَعجَی  َو  ًاثانِإ  َو  ًانارکُذ  مُهُجِّوَُزی  َوأ  ( 49  ) َروُکُّذـلا ُءاشَی  نَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاشَی  نَِمل  ُبَهَی  ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  ِهِّلل 
ٌِّیلَع ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُری  َوأ  ٍباجِح  ِءارَو  نِم  َوأ  ًایحَو  ّالِإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  ( 50  ) ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ًامیِقَع  ُءاشَی 

نِم ُءاشَن  نَم  ِِهب  يِدـهَن  ًارُون  ُهانلَعَج  نِکل  َو  ُنامیِإلا  َو ال  ُباتِکلا  اَم  يِردـَت  َتنُک  ام  انِرمَأ  نِم  ًاحوُر  َکـَیلِإ  اـنیَحوَأ  َِکلذَـک  َو  ( 51  ) ٌمیِکَح
(53  ) ُرُومُألا ُریِصَت  ِهّللا  َیلِإ  الَأ  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهّللا  ِطارِص  ( 52  ) ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدهََتل  َکَّنِإ  َو  انِدابِع 

385 هحفص : 

همجرت

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يا  ( 43  ) دشاب يو  تسود  یلو و  هک  تسین  یـسک  وا  یهارمگ  زا  سپ  دنادرگ  هارمگ  ادـخ  هک  ار  یـسک 
(44  ) تسه یهار  تشگزاب  يارب  ایآ  دنیوگ  دندید  ار  باذع  هک  یتقو  ینیبیم  ار  ناراکمتس  وت  مّلس 

یتاجن هار  هک   ) دـننکیم هاگن  مشچ  هشوگ  زا  دنـشابیم و  لیلذ  عشاخ و  هنوگچ  دـنیآرد  باذـع  ضرعم  رد  یتقو  ینیبیم  ار  نانآ  وت  زین  و 
ررـض دوخ  لها  دوخ و  سفن  زا  تمایق  زور  رد  هک  دنـشابیم  یناسک  ناراک  نایز  اـتقیقح  دـنیوگ  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  و  دـنبایب )

(45  ) دوب دنهاوخ  یمئاد  هجنکش  رد  ناراکمتس  هک  دیشاب  هاگآ  دناهدومن ) فلت  ار  دوخ  رمع  هیامرس  و   ) دندرب
یتاجن هار  يو  يارب  رگید  دینادرگ  هارمگ  ادخ  هک  ار  یـسک  دـنادرگ و  يرای  ار  اهنآ  هک  دوب  دـهاوخن  یتسود  ادـخ  زا  ریغب  نانآ  يارب  و 

(46  ) دوب دهاوخن 
ادخ بناج  زا  زور  نآ  رد  دوب و  دـهاوخن  تشگزاب  يدـحا  يارب  هک  دـیایب  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دـیئامن  تباجا  ار  دوخ  راگدرورپ  مکح 

تسین دشابیمن و  یهاگهانپ  چیه 

386 هحفص : 
(47  ) دیئامن راکنا  هک  راّفک )  ) امش يارب 

اتقیقح تلاسر و  غیلبت  رگم  تسین  يزیچ  وت  رب  یـشاب  نابهگن  اهنآ  رب  هک  میداتـسرفن  ار  وت  ام  دّمحم ) يا   ) دندومن ضارعا  رافک  رگا  سپ 
نآ رد   ) دسرب يدب  دناهدومن  دوخ  تسدب  هک  یلامعا  نآ  بجومب  نانآب  هاگ  ره  ددرگیم و  لاحـشوخ  میدیناشچ  یتمحر  ناسناب  یتقو  ام 

(48  ) ددرگیم ساپسان  ناسنا  اققحم  تقو )
رسپ دهاوخب  سک  رهب  دنکیم و  اطع  رتخد  دهاوخب  سک  رهب  دنیرفآیم و  دهاوخ  هچنآ  تسا و  ادخب  صوصخم  نیمز  اهنامسآ و  یهاشداپ 

(49  ) دشخبیم
(50  ) تسا اناوت  اناد و  وا  هک  اریز  دنادرگیم  ازان  دهاوخب  ارسک  ره  دهدیم و  رتخد  تفج  ود  رسپ و  تفج  ود  ای 

دهاوخب ار  هچنآ  ادخ  نذاب  هک  هکئالم ) زا   ) یلوسر دتـسرفیم  ای  باجح  تشپ  زا  ای  یحوب  رگم  دیامن  ملکت  ادخ  اب  هک  دـسرن  ار  يرـشب  و 
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(52  ) تسا راکتسرد  راوگرزب و  وا  دتسرفیم  یحو  واب 
ندمآ دورف  زا  لبق   ) وت نامدوخ و  رماب  ار ) نآرق   ) یحور میدومن  یحو  وت  يوسب  میدومن ) یحو  وت  زا  شیپ  ناربمیپ  هب   ) هک يروطنامه  و 

دوخ ناگهدنب  زا  سک  ره  نآب  هک  میداد  رارق  يرون  ار  نامیا  نکل  تسیچ  نامیا  یتسنادیمن  باتک و  تسا  زیچ  هچ  هک  یتسنادیمن  نآرق )
(53  ) ییامنیم تیاده  تسار  هارب  وت  اتقیقح  میئامنیم و  تیاده  میهاوخب  هک  ار 

(54  ) تسا ادخ  يوسب  روما  تشگزاب  هک  شاب  هاگآ  تسا  واب  صوصخم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  تسا  ییادخ  هار  نآ  و 

تایآ حیضوت 

هک دوب  دهاوخ  یـسک  هارمگ  ٍلِیبَس  نِم  ٍّدَرَم  یلِإ  لَه  َنُولوُقَی  َباذَعلا  اَُوأَر  اَّمل  َنیِِملاّظلا  يََرت  َو  ِهِدـَعب  نِم  ٍِّیلَو  نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو 
ّتلذم هاچ  رد  دیدرگن  قفوم  یلاعت  قح  ییامنهرب  دومن و  ضارعا  ّقح  زا  دوخ  رایتخاب  هک  یـسک  هدیدرگن و  تیاده  یلاعت  قح  تیادـهب 

. دراد یسرداد  هن  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  یتسود  هن  رگید  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  دهاوخ  راپسهر  یهارمگ  و 

387 هحفص : 
هدـهاشم اـیوگ  ملاـع  نیمه  رد  هک  هدـیدرگ  نشور  یلاـعت  قـح  روـنب  وـت  لد  مشچ  ناـنچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  يا 
رارطـضا يور  زا  دـنیامنیم  هنیاعم  ار  باذـع  تمایق  رد  یتقو  ناراکمتـس  هنوگچ  هک  ینیبیم  تسا و  نیرفاکب  طیحم  منهج  هک  ییاـمنیم 

. میئامنب تاف  ام  كرادت  میدرگ و  رب  ایندب  هک  تسه  یهار  ام  يارب  ایآ  دنیوگیم 
زا هدومن و  ملظ  دوخ  سفنب  هک  ار  ناراکمتس  تلاح  ینیبیم  وت  زین  ٍّیِفَخ و  ٍفرَط  نِم  َنوُرُظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِـشاخ  اهیَلَع  َنوُضَرُعی  مُهاَرت  َو 

لـیلذ و عشاـخ و  ناـنچ  ناـنیا  دـناهدیدرگ و  عقاو  باذـع  ضرعم  رد  ناـشلامعا  شاداـپب  هک  هدیـسر  یعقوم  دـناهدیدرگ  مورحم  تیادـه 
. دنرگنیم ار  شتآ  مشچ  هشوگ  زا  دنرادن و  ندرک  الاب  مشچ  تردق  منهج  تبیه  زا  هک  دوب  دنهاوخ  هدنامرد 

باذـع زا  هک  نینمؤم  ٍمیِقُم و  ٍباذَـع  ِیف  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  الَأ  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مِهِیلهَأ  َو  مُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساخلا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
رمع دوب  اهنآ  ندرب  دوس  تراجت و  عقوم  هک  ایند  رد  هک  دـنناراکنایز  نانیا  دـنیوگ  دـنرگنیم  ار  نیرفاک  باذـع  یتقو  تمایق  رد  دناهتـسر 
لها دیاب  دندینادرگ  نوگنرـس  منهج  لادوگب  هدیدرگ  اهنآ  عبات  هک  ار  دوخ  ناسک  دوخ و  دندرب و  ررـض  هدومن و  فلت  ار  دوخ  هیامنارگ 

. دننادیواج مّنهج  رد  دوب و  دهاوخ  باذع  نانآ  هاگتماقا  نیرفاک  نیکرشم و  زا  ناراکمتس  هک  دنشاب  هاگآ  دننادب و  ملاع 
دوخ ناتـسود  ءاعفـش و  ار  هریغ  اهتب و  هک  نیکرـشم  ٍلِیبَس  نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  مُهَنوُرُـصنَی  َءاِیلوَأ  نِم  مَُهل  َناـک  اـم  َو 
ادـخ زج  هک  دـننادیمن  دنهابتـشا و  رد  دنـسریم  اهنآ  دادـب  یگراچیب  عقوم  رد  دـیآیمرب و  نانآ  زا  يراک  هک  دـندرکیم  ناـمگ  دـنتفرگ و 

یتاجن هار  رگید  دومنن  ادیپ  ار  دوخ  تداعـس  هار  یهلا  تیادهب  هک  یـسک  دهدب و  تاجن  هکلهم  زا  ار  نانآ  هک  تسین  یـسرداد  تسود و 
. دوب دهاوخن  يو  يارب 

ٍریِکَن نِم  مَُکل  ام  َو  ٍِذئَموَی  ٍإَجلَم  نِم  مَُکل  ام  ِهّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌموَی ال  َِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  مُکِّبَِرل  اُوبیِجَتسا 

388 هحفص : 
روتـسد امـشب  دوخ  یمارگ  ربمیپ  طـسوتب  هک  ار  هچنآ  دـیئامن و  تباـجا  ار  دوخ  راـگدرورپ  رما  هک  تسا  رـشب  دارفا  ماـمتب  هجوتم  باـطخ 

یگراـچیب و زور  يارب  ياهریخذ  دـیناوتیم  نآـب  هـک  ناـتیایند  رمع  هـک  ینآ  زا  شیپ  دـیئامنن  فـّلخت  وا  ياـههتفگ  زا  دـیریذپب و  دــهدیم 
یتشگزاب ادخ  بناج  زا  يدحا  يارب  رگید  هک  دسرب ) امـش  داعم  تمایق و  ینعی   ) يزور دیایب  ددرگ و  يرپس  دیئامن  هیهت  دوخ  یگدنامرد 

يارب یّلحم  رگید  سپ  دیداد  تسد  زا  هچیزابب  دیدومن و  طیرفت  دوب  هتفهن  لامک  دادعتسا  امش  دوجو  تقیقح  رد  هچنآ  اریز  دوب  دهاوخن 
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دیدرگ و هدنهانپ  نآب  هک  تسین  یهاگهانپ  أجلم و  رگید  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  ینعی  دیئامن  كرادت  هک  هدنامن  یقاب  امش  تشگزاب 
رد رگید  دیدومن  ار  ادخ  لوسر  نآرق و  تیناقح  راکنا  هدیمهف  هتسناد و  امش  هدش و  مامت  تجح  امـش  يارب  یهلا  ياهتجحب  ایند  رد  نوچ 

. دیئامن راکنا  دیناوتیمن  تسا  یهلا  هاگداد  لحم  هک  اجنیا 
دوب فسأتم  نارگن و  رایسب  راّفک  راکنا  رب  هک  دوخ  لوسر  لد  یلـست  يارب  ُغالَبلا  اَّلِإ  َکیَلَع  نِإ  ًاظیِفَح  مِهیَلَع  َكانلَـسرَأ  امَف  اوُضَرعَأ  نِإَف 
طقف یـشاب  نانآ  لامعا  نابهگن  هک  میاهداتـسرفن  ار  وت  ام  شابم  نیگمغ  دنیامنیم  ضارعا  وت  زا  رافک  رگا  هک  دهدیم  یّلـست  ار  شترـضح 

. ار ام  یهاون  رماوا و  ینک  غالبا  نانآب  ینک و  ییامنهار  تعیرش  میقتسم  هداجب  ار  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  وت  هفیظو 
رب ناسنا  هدیهوکن  تافص  نایب  ماقم  رد  ٌروُفَک  َناسنِإلا  َّنِإَف  مِهیِدیَأ  تَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  مُهبُِصت  نِإ  َو  اِهب  َحِرَف  ًۀَمحَر  اّنِم  َناسنِإلا  اَنقَذَأ  اذِإ  ّانِإ  َو 
هک يدب  لامعا  ببسب  هاگ  ره  ددرگیم و  رورسم  لاحشوخ و  میدیناشچ  یتمعن  یتمحر و  يوب  هاگ  ره  هک  تسا  نینچ  رشب  لاح  هک  هدمآ 

. دیامنیم تمعن  نارفک  رایسب  هک  تسا  نینچ  یناسنا  دب  هیجس  هک  اریز  ددرگیم  ساپسان  هدروآ  ور  يوب  یتفآ  ءالب و  ای  تبیصم  هدرک 
يو يارب  یمئالمان  زور  کی  دـنارذگب و  یـشوخ  تمعن و  رد  لاس  دـصکی  اضرف  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  هکنیا  یمدآ  تعیبط  ءاـضتقا  يرآ 

ياهتمعن مامت  ایوگ  دنک  دمآ  شیپ 

389 هحفص : 
تمعن نارفک  دومن و  دهاوخ  عزف  عزج و  دنیبیم  يراوگان  دمآ  شیپ  يدنچ  حلاصمب  هک  زور  کی  نآ  هتشاگنا و  هدیدان  ار  هلاس  نیدنچ 

. دیامنیم
نیمز اهنامـسآ و  تنطلـس  یهاشداپ و  َروُکُّذـلا  ُءاـشَی  نَِمل  ُبَهَی  َو  ًاـثانِإ  ُءاـشَی  نَِمل  ُبَهَی  ُءاـشَی  اـم  ُُقلخَی  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  ِهِّلل 
تحت روما  مامت  هتفرگ و  ماـجنا  وا  تیقـالخ  رادـتقا و  تحت  شنیرفآ  عاـضوا  تسا و  توکلم  کـلم و  کـلام  وا  تسا  ادـخب  صوصخم 
دهاوخ هک  سک  رهب  دـنکیم و  ءاطع  رتخد  شنیرفآ  ماظن  تمکح و  يور  زا  دـهاوخ  هک  سک  رهب  هدـیدرگ و  رادـیاپ  وا  تیـشم  هدارا و 

. دشخبیم رسپ 
نارتخد تفج و  تفج  نارسپ  دنکیم  ءاضتقا  تمکح  هک  ییاج  رد  زین  ٌریِدَق و  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ًامیِقَع  ُءاشَی  نَم  ُلَعجَی  َو  ًاثانِإ  َو  ًانارکُذ  مُهُجِّوَُزی  َوأ 

ٌمِیلَع ُهَّنِإ   ) دنادرگیم ازان  میقع و  تمکح  ياضتقاب  زین  ار  یضعب  دیامنیم و  ءاطع  رایسب  نارتخد  رایسب و  نارـسپ  ای  داد  دهاوخ  تفج  تفج 
دهاوخن نآ  ءارجا  يارب  یعنام  عدار و  هتفرگ  رارق  نآ  رب  شتیـشم  هدارا و  هچنآ  هک  دراد  ملع  لامک  تردـق و  لامکب  هراشا  تایآ  ٌریِدَـق )

. دوب
نا ریغ  نم  ءیـشلا  یلع  هیبنّتلا  ءامیالا و  يرجم  يرج  ام  ۀـغّللا  یف  یحولا   ) ٍباـجِح ِءارَو  نِم  َوأ  ًاـیحَو  اـّلِإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم  َو 

(. هب حصفی 
ماقم و نیاب  نانآ  صیـصخت  ءایبناب و  تسا  یحو  ندـیناسر  یگنوگچ  نایب  ماقم  رد  هیآ  بلق و  رد  تسا  ینعم  ءاقلا  ماهفا و  یحو  هصالخ 

. دیامنب ملکت  یلاعت  يادخ  اب  باجح  هدرپ و  نودب  هک  دسریمن  ار  رشب  هکنیا  نایب 
ینعمب یحو  تسا و  یحو  روطب  ای  هار  هس  زا  یکی  زا  رگم  دـیوگ  نخـس  ادـخ  اب  هک  رـشب  يارب  تسین  ینعی  ٍرَـشَِبل ) َناک  ام  َو   ) یلاعت هلوق 

رد هکنیا  لثم  يرادـیب  رد  ای  تسا  باوخ  رد  ای  نآ  ددرگیم و  تفایرد  تعرـسب  هک  یناهنپ  نخـسب  بلق  رد  تسا  ینعم  ءاقلا  ماـهلا و  معا 
دیامنب و ینابرق  ار  شرسپ  هک  دش  یحو  ع )  ) میهارباب باوخ 

390 هحفص : 
يارب روبز  دنیوگ  و  یـسُوم ) ِّمُأ  یلِإ  انیَحوَأ  َو   ) یلاعت هلوق  دزادنا  بآ  يور  دراذگ و  قودنـص  رد  ار  یـسوم  هک  دش  یحو  یـسوم  ردامب 

11 دلج نآرق -  ریسفت  رد  نافرعلا  www.Ghaemiyeh.comنزخم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


يِذِـخَّتا ِنَأ  ِلحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحوَأ  َو   ) یلاعت هلوق  لثم  تسا  تاناویح  رد  هک  ياهزیرغ  ددرگیم  لماش  هدوب و  بلق  رد  ءاـقلا  ناـمهب  دواد 
دننادیمن مه  ار  ناشمولع  ذخأم  دنرادن و  ناشملعب  ملع  تاناویح  هک  تسا  هکنیا  اجنیا  رد  تاناویح  ناسنا و  نیب  قرف  و  ًاتُوُیب ) ِلابِجلا  َنِم 

. دنادیم مه  ار  نآ  هدئاف  تیاغ و  هدزرس و  اجک  زا  هک  نآ  ذخأم  دراد و  دوخ  ملعب  ملع  تسا  یحو  بحاص  هک  یناسنا  نکل 
یناحور ای  ینامـسج  زا  ّمعا  ياهدرپ  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هکنیا  هن  باجح  زا  دوصقم  هتبلا  دـیوگ  نخـس  رـشب  اب  باجح  تشپ  زا  ای 

: ظفاح لوقب  تسا  یناکما  ّتینانا  نامه  باجح  هدرپ و  تسین  یباجح  هدرپ و  ادخ  يارب  دشاب 

زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت 
اهیدوهی دـنیوگ  نیرـسفم  هیآ  لوزن  نأش  رد  هریغل ) رهظم  هتاذ و  یف  رهاـظ   ) تسا واـب  ءایـشا  روهظ  رهاـظ و  دوخب  یلاـعت  يادـخ  دوجو  و 

ترضح تفگن  ینخس  وت  اب  دید و  ار  ادخ  یسوم  تفگ و  نخس  ع )  ) یسوم اب  ادخ  دنتفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب 
. دمآ دورف  هیآ  هکنیا  دیدن و  ار  ادخ  یسوم  تفگن و  نخس  ع )  ) یسوم اب  هدرپیب  ادخ  دومرف 

دّمحم لآ  قداص  زا  یفاک )  ) رد تسا  کلم  نداتـسرف  یحو  قرط  زا  موس  قیرط  ٌمیِکَح  ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  اـم  ِِهنذِإـِب  َیِحُویَف  اـًلوُسَر  َلِـسُری  َوأ 
: هدومرف نایب  قیرط  هس  ناراوگرزب  نآ  يارب  یحو  لازنا  ءایبنا و  بتارم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دوب دهاوخ  بلق  رد  ءاقلا  ماهلا و  ینعمب  ءابنا ) ( ) هسفن یف  أبنم  - ) لوا
. دنیبیمن ار  کلم  دونشیم و  يرادیب  رد  ای  باوخ  رد  ار  کلم  يادص  هک  تسا  هکنیا  مود -

. دیوگیم نخس  وا  اب  دنیبیم و  ار  کلم  دونشیم و  يرادیب  رد  ار  کلم  يادص  موس -
رثکا رظن  هدـیدرگ  مسجم  شرظن  رد  شدوخ  تالایخ  تسا  نکمم  دسانـشیم  ار  کلم  اـجک  زا  یبن  هک  دـیآ  شیپ  یلاؤس  دـیاش  اـجنیا  رد 

. تسا کلم  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  يو  رظنب  هدمآ و  رد  یتروصب  ناطیش  ای  تسا  نینچ  هک  اهباوخ 

391 هحفص : 
هبترم هسب  رگم  رابخا  نیاب  نیقی  عطق و  تسین  نکمم  يرآ  هتفگ  نینچ  لاؤس  نیمه  دورو  زا  سپ  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما  اجنیا  رد 
کلم مود  تسا  ادخ  مالک  هکنیا  هک  دنک  تلالد  هک  دشاب  ياهزجعمب  نورقم  یتسیاب  دب  ادخ ال  زا  کلم  عامتـسا  لوا  هزجعم  تازجعم  زا 
هزجعم اب  دیاب  دناسرب  مدرمب  ار  ادخ  مالک  دهاوخ  لوسر  یتقو  موس  دشاب  ياهزجعم  اب  دیاب  دب  دناسرب ال  لوسرب  ار  ادخ  مالک  هکنیا  يارب 
يدروم رد  میئوگ  لاؤس  خـساپ  رد  نایاپ  هزجعم . هس  زا  سپ  رگم  ددرگیمن  عقاو  قلخب  فیلکت  ندـیناسر  هک  دـش  تباث  سپ  دـشاب  هارمه 

ود نآ  رد  نکل  دندرگ  فرتعم  شقدصب  مدرم  هک  دشاب  ياهزجعم  اب  دیاب  هک  تسا  تسرد  دناسرب  قلخب  ار  ادخ  مالک  دـهاوخ  لوسر  هک 
لالج و فاصواب  ار  ادخ  هک  یسک  هکلب  درادن  مزال  یجراخ  هزجعم  کلم  زا  لوسر  عامتسا  دشاب و  ادخ  زا  کلم  عامتسا  هک  رگید  مسق 

رونب يّرـس و  نادجوب  یـسک  نینچ  داد و  دهاوخ  زایتما  تادوجوم  یقاب  زا  ار  سدقم  تاذ  نآ  فاصوا  نیمهب  تخانـش  ییایربک  لامج و 
مالک نیب  هدـیدرگ و  رداص  تقیقح  قدـص و  ندـعم  زا  هک  ینخـس  نیب  دـهدیم  زیمت  زین  ار و  ناطیـش  مه  دسانـشیم و  ار  کـلم  مه  یبلق 

هدیسر موصعم  زا  هچنانچ  دسانشب  ادخ  دوخب  ار  ادخ  هک  دشاب  هدیسرن  ماقم  نیاب  هک  یسک  الصا  دوب و  دهاوخ  لطاب  هدیدپ  هک  یناطیش 
( هّللاب هّللا  اوفرعا  )

تانکمم زا  راثآ  تافـص و  قیرط  زا  ار  ادخ  دومن و  ادیپ  یتفرعم  نینچ  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخن  تلاسر  توبن و  ماقم  قیال  یـسک  نینچ 
. دشابیمن يدئاز  هزجعمب  جاتحم  رگید  ددرگیم  باطخب  بطاخم  یتقو  هداد  زایتما 

(. لطابلا قهز  قحلا  ءاج  اذا  )
مدرم یقاـب  لـثم  مه  ناربـمیپ  هدرک  ناـمگ  هک  هتـشادن  ياهرهب  چـیه  ینطاـب  مولع  زا  یقیقح و  فراـعم  زا  يزار  رخف  دوخ  دوشیم  موـلعم 
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. دنهد زیمت  مه  زا  ار  لطاب  قح و  دیاب  ياهداعلا  قراخ  هزجعمب و 
انِدابِع نِم  ُءاـشَن  نَم  ِِهب  يِدـهَن  ًارُون  ُهاـنلَعَج  نِکل  َو  ُناـمیِإلا  اـَل  َو  ُباـتِکلا  اَـم  يِردـَت  َتنُک  اـم  اـنِرمَأ  نِم  ًاـحوُر  َکـَیلِإ  اـنیَحوَأ  َِکلذَـک  َو 

یحور زین  وت  يوسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  میداتسرف  یحو  ناربمیپب  هک  يروطنامه 

392 هحفص : 
هدنز زین  نآرق  تسا  حورب  ماسجا  تایح  هک  يروط  نیمه  هکنیا  هب  رظن  هدـیمان  حور  ار  نآرق  میدومن  یحو  ار  نآرق  ینعی  نامدوخ  رما  زا 

. هدمآ دورف  راگدرورپ  رما  ملاع  زا  نآرق  دوب و  دهاوخ  رشب  هدرم  لد  هدنهد  تایح  هدننک و 
دّمحم يا  هدـمآ  دورف  مرکا  لوسرب  نآرق  نآ  طسوتب  هک  نیما  لیئربج  ینعی  یحو  کلم  اـی  دـشاب  سدـقلا  حور  حور  زا  دوصقم  دـیاش  و 

نیناوقب فراع  وت  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  دیاش  تسیچ  نامیا  باتک و  یتسنادـیم  هچ  نآرق  لوزن  زا  شیپ  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
لد هدننک  ینارون  رون و  نآرق  دـنادرگیم  نشور  نآرق  مولعب  ار  رـشب  کیرات  لد  هک  تسا  يرون  نآرق  نکل  يدوبن  مارح  لالح و  زا  یهلا 

. دننز مدق  تیاده  قیرط  رد  هک  یناگدنب  زا  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  دیامنیم  تیاده  ادخ  ینآرق  تایآب  تسا  نینمؤم 
اتقیقح مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  يا  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهّللا  ِطارِـص  ٍمیِقَتـسُم  ٍطارِـص  یلِإ  يِدهََتل  َکَّنِإ  َو 

. تسا وا  رادتقا  هضبق  رد  وا و  کلم  نیمز  اهنامسآ و  تکلمم  هک  ییادخ  هار  میقتسم  هارب  ییامنیم  يربهر  تیاده و  وت 
. دوب دهاوخ  نآرق  ماکحاب  لمع  مالسا و  نیدب  رصحنم  نیملاعلا  بر  راوجب  ددرگیم  یهتنم  هک  میقتسم  قیرط  هک  تسا  هکنیا  ضرغ 

ِّلُِکب َوُه  َو  ُنِطابلا  َو  ُرِهاّظلا  َو  ُرِخآلا  َو  ُلَّوَألا  َوُه   ) تسا ادخ  يوسب  روما  مامت  تشگزاب  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  ُرُومُألا  ُریِـصَت  ِهّللا  َیلِإ  الَأ 
(. ٌمِیلَع ٍءیَش 

: ملقب دیسر  نایاپب  نآرق  مولع  رد  نافرعلا  نزخم  ریسفت  زا  متفه  دلج  کنیا 
یلاعت هّللا  ءاما  نم  ۀما  لوتب و  يرارذ  زا  ياهرذ  نیرتکچوک  و  ص )  ) لوسر لآ  مادخ  زا  ياهمداخ  نیرتمک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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